
 
 

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

 

Số: 03 /CĐ-PCTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hồng Lĩnh, ngày  27  tháng 10 năm 2020 

 
CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn do  

ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN THỊ XÃ, điện: 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; 

   - Trưởng các Tiểu ban PCTT&TKCN Thị xã; 

   - Các thành viên BCH PCTT&TKCN Thị xã; 

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; 

- Công ty CP Môi trường Đô thị Hồng Lĩnh; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

   - Trung tâm VH-TT Thị xã. 

 
 

Theo tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, do ảnh hưởng của 

hoàn lưu cơn bão số 9, từ ngày 26/10 trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, 

mưa to; lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/đợt. Đặc biệt từ ngày 28/10 đến 31/10 do 

chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hoàn lưu bão số 9 (tên quốc 

tế Molave) nên toàn tỉnh xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 

các khu vực khả năng phổ biến ở mức 300 - 500mm/đợt, cục bộ có nơi 600 - 

700mm/đợt, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở 

vùng thấp trũng và khu vực đô thị. Đây là hình thế thời tiết rất nguy hiểm, đặc biệt 

trong điều kiện tỉnh ta vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15/10 đến 21/10. 

Thực hiện Công điện số 25/CĐ-PCTT ngày 25/10/2020 của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh; để chủ động khắc phục 

hậu quả mưa, lũ từ 15/10 đến 21/10 và tập trung ứng phó với diễn biến thời tiết 

nguy hiểm trên địa bàn, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã yêu cầu Chủ 

tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tập trung cao cho 

công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Do mưa, lũ kéo dài trong nhiều ngày qua, đất đã bão hòa nước nên nguy cơ 

bị sạt lở là rất cao, yêu cầu các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các 

vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người 

dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả. Tổ chức rà soát các hộ dân nằm trong 

vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng di dời, ứng cứu.  

- Phân công cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn các thôn, tổ dân phố có 

nguy cơ cao về ngập lụt, chủ động triển khai các phương án ứng phó (trong đó có 
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phương án sơ tán, di dời dân) phù hợp không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an toàn 

tuyệt đối tính mạng cho người dân, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở 

khi có mưa lũ xảy ra. 

- Chuẩn bị ngay phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết 

yếu để ứng phó với thiên tai khi cần thiết. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công 

trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, chủ động điều tiết các hồ 

chứa, không để bị động khi có mưa lũ xảy ra; các tuyến kè, cống đang thi công và 

bị sự cố trong đợt mưa lũ vừa qua.  

- Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến 

giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn 

gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; đặt biển cảnh báo, rào chắn giao thông tại các 

khu vực đường bị ngập… nghiêm cấm việc người dân đánh bắt cá ở những khu 

vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong 

mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn.  

2. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 

Triển khai các phương án được duyệt đảm bảo an toàn cho các hồ đập do đơn 

vị quản lý; vận hành Cống Trung Lương đảm bảo quy trình để tiêu nước đệm giảm 

nguy cơ ngập úng khu vực trong đê; theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, cân đối 

nguồn nước, điều tiết phù hợp, thông báo kịp thời đến Nhân dân biết chủ động 

phòng tránh hạn chế đến mức tối đa thiệt hại, đảm bảo an toàn công trình. 

3. Ban Quản lý các công trình xây dựng thị xã 

- Tổ chức kiểm tra tất cả các công trình đang thi công dỡ dang trên địa bàn do 

Ban quản lý để có phương án đảm bảo an toàn về công trình, máy móc vật tư, thiết 

bị và người dân sinh sống xung quanh công trình. 

- Chỉ đạo các Nhà thầu đang thi công các công trình chủ động sẵn sàng nhân 

lực, phương tiện, xa máy để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, 

phương tiện và công trình khi có lệnh. 

4. Công ty CP Môi trường đô thị 

 - Huy động phương tiện, nhân lực để cắt tỉa, thu dọn những cây bị đỗ, gãy 

đảm bảo an toàn giao thông, dựng lại hệ thống cây xanh bị nghiêng ngã; bố trí 

công nhân để tổ chức dọn vệ sinh trên các tuyến đường. 

 - Tiếp tục kiểm tra, chằng chống hệ thống cây xanh, cắt tỉa để tránh đỗ gãy 

cây xanh trên các trục đường; khơi thông hệ thống mương tiêu thoát nước tại các 

tuyến đường do mưa lớn gây ra trên địa bàn; 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã 

Kịp thời cập nhật, đưa tin, thông báo diễn biến của mưa, lũ và công tác chỉ 

đạo, điều hành của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã để các tổ chức, cá nhân chủ 

động phòng tránh. 

6. Đề nghị Trưởng các Đoàn công tác, chỉ đạo tại các phường, xã thường 
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xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các địa phương ứng phó kịp thời với diễn biến 

mưa, lũ. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức đoàn thể các cấp chỉ đạo, 

vận động các Hội viên, Đoàn viên tích cực chủ động triển khai các biện pháp ứng 

phó với diễn biến của thiên tai trong thời gian tới. 

8. Chế độ báo cáo: 

- Báo cáo nhanh về tình hình thiên tai các địa phương, đơn vị gửi về Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN thị xã (qua phòng Kinh tế) 2 lần/ngày (trước 9h30 và 16h30); 

mẫu báo cáo theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-PCLBTW ngày 24/02/2012 

của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc ban hành quy chế và 

chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão lũ. 

- Báo cáo thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai mẫu báo cáo theo Thông tư 

liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống 

kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;  

9. Tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử 

lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND thị xã và Ban  

chỉ huy PCTT và TKCN thị xã để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT&TKCN Tỉnh (B/c);   

- Thường trực: Thị uỷ, HĐND Thị xã;  
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể chính trị; 

- Như trên; 

- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VP TTPCTT.                          

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Nguyễn Huy Hùng 
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