
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:         /SNN-CCTL 

V/v cài đặt phần mềm theo dõi 

lượng mưa của các trạm đo mưa 

tự động và chia sẻ, kết nối trang 

facebook phòng chống thiên tai 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Bắc Kạn, ngày       tháng  5  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị, Sở, Ngành trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện thành phố. 

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã lắp đặp và đưa vào sử dụng 31 trạm đo mưa 

tự động, dự kiến trong năm 2020 sẽ lắp đặt thêm 10 trạm. Các trạm đo mưa tự 

động được lắp đặt vận hành và phát huy hiệu quả trong công tác cảnh báo thiên 

tai đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất. Trang facebook phòng chống thiên tai của 

Trung ương, tỉnh được thành lập và kết nối thông tin đến nhiều người. Để thông 

tin cảnh báo sớm đến nhân dân, chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó 

thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-

TKCN) đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

- Chỉ đạo, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và 

người dân cài đặt phần mền Vrain để theo dõi lượng mưa (có hướng dẫn gửi 

kèm theo). 

- Tiếp tục triển khai việc kết nối, chia sẻ trang “Thông tin phòng chống thiên 

tai Việt Nam”, đường linh: https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/; 

trang “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, đường linh: 

https://www.facebook.com/thongtinphongchongthientaibackan/. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TĐ Office; 

- Lưu VT- CCTL.. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Kim Oanh 
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