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Đức Thọ, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

 
   Kính gửi:  

       - Cụm trưởng các Cụm PCTT&TKCN huyện; 

    - UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn; 

    - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

  
 

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới 

có vị trí ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 

khoảng 160km về phía Đông. Dự báo dải hội tụ nhiệt đới kết hợp ảnh hưởng hoàn 

lưu áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng thành bão) nên từ ngày 01 - 03/8 trên địa 

bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả 

đợt dự báo khu vực ven biển phía nam của tỉnh phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 

200mm, khu vực miền núi phía Tây và khu vực phía Bắc phổ biến 150 - 300mm, 

có nơi trên 300mm. Cảnh báo: Sau thời gian nắng nóng kéo dài, đất bị khô nứt, 

đặc tính của đất bị phá vỡ, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn cục bộ trong 

thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục 

bộ ở vùng trũng thấp trong đê và trong cơn dông cần lưu ý khả năng xảy ra lốc, 

sét và gió giật mạnh. 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-PCTT ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh. Để chủ động triển khai ứng phó với tình 

hình mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các địa phương, đơn vị khẩn trưởng triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ sau có khả năng mạnh lên 

thành bão gây ra mưa lớn trên diện rộng qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

chủ động triển khai các phương án ứng phó, phương án sơ tán dân khi cần thiết, 

nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tân Hương, Đức 

Lạng, Đức Đồng, Hòa Lạc, An Dũng; vùng ven sông, suối ở Trường Sơn, Liên 

Minh, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh; ngập úng vùng trũng thấp Yên Hồ, 

Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy, Yên Hồ; 

2. Hiện nay trên địa bàn huyện, lúa Hè Thu trong giai đoạn trổ, cần đề 

phòng mưa lớn gây ngập úng, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các 

Hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ phụ trách liên quan kiểm tra, đánh giá các hệ 

thống tiêu thoát lũ, đảm bảo vận hành các cống điều tiết tiêu úng kịp thời không 

gây ngập úng cho lúa Hè Thu; 

3. Đối với các xã vùng núi cần rà soát ngay các vùng dân cư trong khu vực 

nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để thông báo cho người dân biết chủ động ứng 



phó; phân công cán bộ theo dõi cụ thể; cập nhật ngay số điện thoại của hộ dân 

nằm trong vùng có nguy cơ cao để chủ động thông tin cho người dân ứng phó khi 

có tình huống khẩn cấp; 

4. Yêu cầu các địa phương, các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, các 

công trình xây dựng dở giang phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết 

bị và công trình. Rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các đập, hồ 

chứa nước, đặc biệt là các hồ chứa xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao; 

5. Yêu cầu các Phòng, Ban, Ngành cấp huyện, các thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các 

phương án của đơn vị mình để kịp thời ứng phó và hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết; 

6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến 

ATNĐ, mưa lớn; cung cấp các thông tin ATNĐ, mưa lớn cho hệ thống truyền 

thanh các xã, thị trấn để thông tin kịp thời đến các cấp ngành và nhân dân biết, 

chủ động ứng phó; 

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về 

UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp-PTNT) 

biết để chỉ đạo kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- TTr Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Lưu: PCTT, NN. 
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