UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3698 /UBND-KT

TP. Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2020

V/v chủ động ứng phó rét đậm, rét hại

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Trung tâm Dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp thành phố;
- UBND phường, xã.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày
30/12/2020, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt
độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và
khả năng xảy ra sương muối.
Căn cứ Công điện số 17/CĐ-BCH ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ huy PCTT
và TKCN tỉnh về việc chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, sương muối, Chủ tịch
UBND thành phố yêu cầu:
1. UBND phường, xã
- Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo về rét đậm, rét hại,
sương muối và thông tin đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người
dân trên địa bàn chủ động biện pháp phòng tránh.
- Triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ;
chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ gia đình
chính sách, hộ nghèo phòng, chống rét; cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt
than, củi trong phòng kín.
- UBND phường, xã có sản xuất nông nghiệp:
+ Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn hộ dân thực hiện các biện pháp kỹ
thuật phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi như: Gia cố, che chắn chuồng trại,
không để gió lùa, giữ nền chuồng khô ráo, đủ ấm cho vật nuôi nhưng vẫn bảo đảm
độ thông thoáng; mua phương tiện sưởi ấm cho đàn lợn, đàn gia cầm; dự trữ các
nguồn năng lượng khác... để sưởi ấm cho đàn vật nuôi; dự trữ thức ăn bảo đảm dinh
dưỡng; thực hiện tiêm phòng vắc - xin, nâng cao sức đề kháng...
+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố kiểm tra, chỉ đạo thực
hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản tại cơ
sở.
+ Kịp thời thống kê tình hình thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản (nếu có), báo cáo
UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế thành phố) theo quy định.
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2. Phòng Y tế thành phố: Tham mưu hướng dẫn người dân thực hiện các
biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời tiết rét đậm, rét hại; chỉ đạo cơ sở y tế thuộc
quyền chuẩn bị thuốc chữa bệnh, vật tư y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Theo dõi sát diễn biến thời tiết,
chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý triển khai đồng
bộ biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là trẻ trong cơ sở mầm non và học sinh tiểu
học; tham mưu cấp có thẩm quyền cho học sinh nghỉ học trong trường hợp rét
đậm, rét hại kéo dài theo quy định.
4. Trung tâm Dịch vụ - kỹ thuật nông nghiệp thành phố
- Phối hợp với UBND phường, xã có sản xuất nông nghiệp hướng dẫn người
chăn nuôi, trồng trọt thực hiện các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, sương muối.
- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuyên môn trong công tác phòng, chống
rét đậm, rét hại phù hợp với từng đối tượng cây trồng, vật nuôi.
5. Phòng Kinh tế thành phố
- Chủ động khai thác, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về rét đậm, rét hại
cho UBND phường, xã và cơ quan, đơn vị liên quan;
- Giúp Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng
hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN thành phố;
- LĐ, CVKT VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT.
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