
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NNPTNT  

Đăk Hà, ngày       tháng      năm  

Về việc tăng cường công tác phòng 

tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả 

động đất trên địa bàn huyện 

 

  

                           Kính gửi:   

-  Các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN 

  và Phòng thủ dân sự huyện; 

-  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

-  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 

-  Chủ đầu tư, chủ đập hồ chứa thủy điện. 

 

Thực hiện Công văn số 2891/CV-BCH ngày 31/8/2022 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công 

tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh.  

Để chủ động phòng tránh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do động 

đất gây ra, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình động đất, cung cấp đầy đủ thông tin kịp 

thời đến người dân về dư chấn động đất và các thiệt hại do động đất (nếu có), tránh 

tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống trên địa bàn. Đồng thời, phổ biến nội dung thông tin trong Sổ tay kiến thức về 

động đất trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn để người dân biết, chủ động 

phòng tránh (có Sổ tay hướng dẫn kèm theo). 

- Kịp thời thông tin kết quả công bố của các cơ quan chức năng về nguyên 

nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất để người dân biết chủ động ứng 

phó phù hợp. 

- Theo dõi sát tình hình diễn biến, tổng hợp thiên tai (nếu có) báo cáo gửi về 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự huyện Đăk Hà để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai theo 

quy định. 

2. Thành viên BCH PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự cấp huyện, các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc huyện 

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận 

động đất đã xảy ra đối với nhà ở của Nhân dân, trụ sở làm việc, trường học, y tế và 

các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời phát 

hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản; sẵn 
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sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có 

tình huống. 

3. Chủ đầu tư, chủ đập hồ chứa thủy điện 

Thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra an toàn đập, hồ chứa 

thủy lợi do đơn vị quản lý khai thác; kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố, hư 

hỏng (nếu có) để đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình khai thác vận 

hành. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Trang 
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