
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI 

BĐKH – PCTT VÀ TKCN 

 

Số: 90/BCĐ-PCTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  An Giang, ngày 23 tháng 9 năm 2021 

  V/v chỉ đạo triển khai chủ động 

ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn 

trong bối cảnh dịch bệnh COVID-

19 diễn biến phức tạp trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

 

      

     Kính gửi:  

- Thành viên Ban chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Thực hiện Công văn số 4665/VPUBND-KTN ngày 06/9/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

Theo nh n định xu thế Khí tư ng, Thủy văn t  th ng 8 năm 2021 đến 

th ng 02 năm 2022, khu vực tỉnh An Giang của Đài Khí tư ng Thủy văn tỉnh 

An Giang tại Công văn số 122/ĐKTTVAG-DB ngày 16/8/2021, cho th y: 

Khu vực đ u ngu n sông Cửu  ong, đỉnh lũ năm trên sông H u tại Kh nh 

An, Châu Đốc và trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng   mức cao h n BĐI 

t  0 10-0 30m  BĐI tại Kh nh An: 4 20m; Châu Đốc: 3 00m; Tân Châu: 3 50m , 

khu vực nội đ ng TG X, đỉnh lũ năm có khả năng   mức cao h n BĐI t  0 10-

0 30  BĐI tại Xuân Tô: 3 00m; Tri Tôn: 2 00m; Vĩnh Hanh:1 90m; Núi S p: 

1 40m , trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao và trên Rạch Ông Chư ng tại Ch  

Mới, đỉnh lũ năm có khả năng   mức th p h n BĐIII t  0 15-0 25  BĐIII tại 

Vàm Nao: 3 30m; Ch  Mới: 3 00m ; trên sông H u tại  ong Xuyên   mức cao 

h n BĐIII t  0 10-0 20m  BĐIII tại  ong Xuyên: 2 50m   Thời gian xu t hiện 

đ u th ng 10  

Khu vực tỉnh An Giang t  nay đến cuối năm ít có khả năng chịu ảnh 

hư ng trực tiếp của bão và ATNĐ, tuy nhiên c n đề phòng c c c n bão mạnh, 

có hướng di chuyển phức tạp và hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động 

mạnh kết h p với hoàn lưu c c c n bão, ATNĐ gây mưa lớn trong c c th ng 

còn lại của mùa mưa năm 2021  Đề phòng xu t hiện c c hiện tư ng thời tiết 

nguy hiểm như dông, s t, lốc, đ c biệt là sau c c đ t giảm mưa và ng p lụt, úng 

trong c c đ t mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ trong c c th ng cao điểm mùa 

mưa t  th ng 9-10/2021  Đ ng thời, đề phòng nguy c  xảy ra ng p lụt, úng tại 
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một số vùng trũng th p, ven sông, đ c biệt là khu vực đô thị tại thành phố  ong 

Xuyên trong c c đ t triều cường kết h p lũ thư ng ngu n và mưa lớn nội vùng  

Để chủ động phòng tr nh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, bão 

lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp  Ban Chỉ 

đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-

PCTT&TKCN tỉnh; Ủy ban nhân dân c c huyện, thị xã, thành phố thực hiện và 

chỉ đạo c c ban, ngành, đ n vị, xã, phường, thị tr n t p trung thực hiện một số 

nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, như sau:  

1  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/3/2021 của Bộ 

trư ng Bộ Nông nghiệp và Ph t triển nông thôn về việc tăng cường công t c quản lý 

đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống, lũ, bão năm 2021; Quyết định số 

1494/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt 

Phư ng  n hộ đê bảo vệ trọng điểm đê c p III năm 2021 vùng Đông kênh bảy Xã, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; Công văn số 86/BCĐ-PCTT ngày 01/9/2021 của 

ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh về việc triển khai Công điện số 

1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kết lu n của Phó Thủ 

tướng Chính phủ  ê Văn Thành tại Hội nghị về công t c phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 

2. Theo dõi ch t chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, lũ, bão để chủ động 

công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa, lũ xảy ra, đảm bảo an toàn đê bao, 

cống bọng, trạm b m sẵn sàng b m tiêu chống úng kịp thời. 

3. Tăng cường công t c tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình lũ, các 

thông tin dự b o, cảnh b o thiên tai  mưa, dông, lốc s t, sạt l  đ t,…  và c ch phòng 

tr nh trên c c phư ng tiện thông tin, truyền thông để người dân, chính quyền địa 

phư ng đư c biết chủ động trong công t c phòng ng a và ứng phó  Nâng cao nh n 

thức về nguy c  lũ lớn, tr nh tư tư ng chủ quan, l  là, chủ động đề phòng ảnh hư ng 

của lũ đến sản xu t và dân sinh. 

4. Triển khai phư ng  n hộ đê, bảo vệ trọng điểm c c tuyến đê bao xung yếu. 

Xây dựng phư ng  n ứng phó khẩn c p đối với tình huống xu t hiện lũ lớn  Có 

phư ng  n bảo đảm an toàn cho dân cư, c  s  hạ t ng vùng bãi sông trong trường 

h p xảy ra lũ lớn theo phư ng châm “bốn tại chỗ” và đảm bảo yêu c u công t c 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.  

5  Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành c c công trình phòng, chống thiên tai đê 

điều, h  đ p, sạt l , di dân vùng thiên tai đã đư c bố trí kinh phí  

6. Rà so t công t c bảo đảm an toàn c c công trình thủy l i  đê điều, h , 

đ p     trước mùa mưa lũ; thực hiện tốt phư ng châm 4 tại chỗ, tổ chức tu n tra, 

chuẩn bị nhân lực, v t tư, thiết bị và phư ng  n sẵn sàng ứng cứu, xử lý ngay giờ đ u 

khi có sự cố xảy ra  

7. Tổ chức, chỉ đạo lực lư ng xung kích phòng, chống thiên tai c  s  triển 

khai c c hoạt động tuyên truyền, phổ biến tại c p xã,  p và sẵn sàng hỗ tr  người dân 

trong công t c phòng ng a, ứng phó, và khắc phục thiên tai có hiệu quả, đảm bảo an 

toàn về người, tài sản trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra   
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8. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm ph p lu t về đê điều; nh t là ngăn ch n 

kịp thời, xử lý dứt điểm c c vi phạm ph p lu t về đê điều, tổ chức giải tỏa c c bãi t p 

kết v t liệu với quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình, nhà xư ng tr i ph p   

bãi sông và l n chiếm lòng sông gây cản tr  tho t lũ,…  

9. Kịp thời b o c o tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, bão lớn về Văn 

phòng Thường trực Thường trực Ứng phó với Biến đổi khí h u- Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh  Chi cục Thủy l i   

Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN gửi đến Thành viên Ban chỉ đạo 

ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN các 

huyện, thị xã, thành phố đư c biết và triển khai thực hiện /  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh  b/c ; 

-  ưu: VT, CCTL, PTH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

  

 

 

 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Nguyễn Sĩ Lâm 
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