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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ lớn trên địa bàn huyện 

  
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 
 

     - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Cụm CTT&TKCN; 

  - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN huyện; 

- Cụm trưởng các Cụm PCTT&TKCN huyện; 

- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

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

  - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

  
 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh 

hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên 

đêm qua (06/10) khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. 

Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 06/10 đến 07 giờ ngày 07/10 các khu vực 

phổ 18 - 46mm, có nơi cao hơn như Kỳ Anh 73mm, Chu Lễ 50mm. Dự báo ngày 

hôm nay (07/10) đến sáng ngày 10/10 khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng 

của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh có 

mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa có 

khả năng đạt ở mức 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm. Từ trưa, chiều ngày 

10 - 12/10 mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên, từ ngày 13 - 15/10 có khả năng 

toàn tỉnh tiếp tục xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Tình hình mưa lớn trong đợt 

này còn diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. Cảnh báo: 

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở 

vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-PCTT ngày 06/10/2020 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh; để chủ động triển khai ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ có 

thể xẩy ra trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai ngay một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của mưa lớn, lũ trên các phương 

tiện thông tin để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát các vùng dân cư có nguy 

cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng để kịp thời 

thông báo, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó; kiểm tra, đồng thời phối hợp 

với các đơn vị quản lý rà soát các hệ thống tiêu thoát lũ để chủ động vận hành kịp 

thời tránh ngập úng. Kiểm tra, rà soát các hồ chứa, vùng hạ du các hồ chứa, đặc 



biệt là các hồ chứa bị xuống cấp có nguy cơ mất an toàn để có phương án điều 

tiết, vận hành linh hoạt. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ƯDKHKT và 

BVCTVN huyện phối hợp với các địa phương kiểm tra và hướng dẫn nhân dân 

có phương án đảm bảo an toàn các diện tích nuôi trồng thủy sản (vùng ngoài đê, 

vùng lúa trong đê Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, 

vùng núi Tân Hương và thượng đức trà sơn), rau màu ngắn ngày, nhất là vùng 

sản xuất rau màu ngoài đồng, vùng thấp trũng. 

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn có 

các biện pháp đảm bảo an toàn cho các em học sinh; kiểm tra cơ sở vật chất, 

phòng học,… đảm bảo việc dạy học và bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường. 

Chủ động phương án cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. 

5. Yêu cầu Ban Quản lý các Dự án XDCB huyện, các chủ đầu tư chủ động 

phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình đang xây dựng dở 

dang.  

6. Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện; Cụm trưởng các cụm 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. 

7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và hệ thống truyền thanh xã 

theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến mưa, lũ để thông báo kịp thời 

cho các tổ chức, người dân biết để chủ động phòng tránh. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, vận động các hội viên, đoàn viên 

tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến 

của mưa lũ lớn. 

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, các Cụm 

PCTT&TKCN huyện để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; báo cáo về 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện, Email: nongnghiepductho@gmail.com) để chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- TTr Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: PCTT, NN;. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Anh Đức 
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