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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ lớn 

  
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 
 

     - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Cụm PCTT; 

  - Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Cụm trưởng các Cụm PCTT&TKCN huyện; 

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

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

  - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

  
 

Trong 24h qua do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường 

xuống phía nam kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh nên ở khu 

vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa các khu vực 

phổ biến 51 - 99mm, riêng Linh Cảm 118mm, Cẩm Nhượng 122mm Thạch Đồng 

189mm, Tp Hà Tĩnh 195mm. Hiện nay, mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn 

Phố ở xu thế lên. Sông La, Rào Cái, Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

Cảnh báo từ ngày hôm nay 16/10 đến 21/10, khu vực ảnh hưởng không khí lạnh 

kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với ATNĐ trên 

Biển Đông và đi vào các tỉnh Trung Bộ nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất 

to, có ngày đặc biệt to. Lượng mưa có khả năng đạt 400 - 600/đợt, có nơi trên 

700mm; trên các sông khu vực Hà Tĩnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở 

thượng lưu các sông từ 6,0 - 11,0m, hạ lưu từ 3,0 - 5,0m. Đỉnh lũ trên các sông 

Ngàn Sâu và Ngàn Phố có khả năng lên trên mức BĐIII, sông La lên trên mức 

BĐII, nguy cơ cao xuất hiện lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và 

ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông. 

Thực hiện Công điện và các văn bản chỉ đạo, cảnh báo của UBND tỉnh, 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh. Để chủ động triển khai ứng 

phó với tình hình mưa lũ lớn trong những ngày tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

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

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ trên 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, 

vùng núi, ven sông suối ở Tân Hương, Đức Lạng, Đức Đồng, Hòa Lạc, Tân Dân, 

An Dũng, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh; ngập 

úng vùng trũng thấp Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy để đảm bảo an 



toàn về người, tài sản của nhân dân, nhất là các hộ gia đình có người già cả, neo 

đơn, trẻ em mới sinh. 

2. Chủ động điều tiết nước đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy 

lợi, cầu cống, đường giao thông, trường học, trạm xá, đường điện, nhà ở của nhân 

dân; tập trung thu hoạch các diện tích nuôi trồng thủy sản còn lại và các lồng bè 

nuôi cá trên sông; 

3. Duy trì chế độ trực ban và lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn 

sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Cắt cử người hướng dẫn giao thông tại các khu vực 

ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những 

khu vực nguy hiểm, tránh để xẩy ra thiệt hại về người do bất cẩn. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện sơ tán dân, bảo vệ đê điều, hồ đập và các công trình xung yếu, bảo đảm an 

ninh trật tự; duy trì lực lượng sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, cứu hộ cứu 

nạn khi có yêu cầu; 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá lưu lượng 

nước về các hồ, đập để phối hợp, chỉ đạo các địa phương, chủ quản lý hồ điều tiết, 

vận hành xả lũ phù hợp, đảm bảo an toàn công trình hồ, đập cũng như tính mạng, 

tài sản của nhân dân vùng hạ du; 

6. Các Cụm PCTT&TKCN huyện khẩn trương xuống các địa bàn được 

phân công để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cá nhân 

liên quan thực hiện công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ lớn. Các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ 

kịp thời và hiệu quả; 

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

thường xuyên cập nhật, thông báo diễn biến của mưa, lũ và các văn bản chỉ đạo 

của huyện, tỉnh để các tổ chức, cá nhân toàn huyện biết để chủ động phòng tránh; 

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

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

của mưa, lũ. 

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến 

của mưa lũ, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp-PTNT). 

 Yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN, PCTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Đức 
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