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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:  08  /CĐ-UBND 
 

Hương Thủy, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

CÔNG ĐIỆN   

Về việc tập trung ứng phó với mưa lũ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ điện: 

 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

              - Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị quản lý hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong thị xã. 

 

 Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, sáng nay        ,   t v ng 

áp th p h nh thành tr n  hu vực gi a Biển Đ ng. Dự báo trong    giờ t i, v ng 

áp th p di chuyển theo hư ng T y,   i giờ đi được  hoảng      và có  hả 

năng  ạnh l n thành áp th p nhiệt đ i. Đến  7 giờ ngày  3   , vị trí t   áp th p 

nhiệt đ i ở  hoảng  3,3 đ  V  B c;    ,  đ  Kinh Đ ng, cách đảo Song T  T y 

 hoảng       v  phía B c Đ ng B c. Sức gió  ạnh nh t v ng g n t   áp th p 

nhiệt đ i  ạnh c p 6-7 (39-6    giờ , giật c p 9. C p đ  rủi ro thi n tai: c p 3.    

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải h i tụ nhiệt đ i có trục qua Na  Trung 

B    ết hợp v i nhiễu đ ng trong đ i gió Đ ng tr n cao hoạt đ ng  ạnh n n từ 

đ    3    đến ngày      , tr n địa bàn tỉnh Thừa Thi n Huế sẽ xu t hiện   t đợt 

 ưa to,  ưa r t to và d ng, trong cơn d ng c n đ  phòng lốc xoáy và gió giật 

 ạnh. Tổng lượng  ưa cả đợt từ    -3  , có nơi tr n có nơi tr n      . Mưa v i 

cường đ  l n nh t tập trung trong ngày và đ        . Mưa l n có  hả năng g y ra 

lũ, lũ ống, lũ quét ven các s ng suối nhỏ; sạt lở, trượt lở đ t ở v ng gò đồi  i n núi 

và các c ng tr nh đang thi c ng; ngập úng v ng trũng th p, các  hu đ  thị. 

 Để chủ đ ng ứng phó v i tác đ ng b t lợi của thi n tai, giả  thiểu thiệt hại v  

người và tài sản; UBND thị xã y u c u Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, 

phường, các đơn vị quản lý hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong thị xã tổ chức triển 

khai ngay các n i dung sau: 

1. Thực hiện C ng điện số 9 8 CĐ-TTg ngày            của Thủ tư ng 

Chính phủ v  việc chủ đ ng ứng phó  ưa lũ tại các tỉnh Trung b  và C ng điện 

số 87  CĐ-TTg ngày 3  9      của Thủ tư ng Chính phủ v  việc tập trung 
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 h c phục hậu quả cơn bão số  . C ng điện số  8 CĐ-PCTT ngày 12 tháng 10 

nă       của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

2. Các chủ c ng tr nh hồ chứa nư c thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, 

thực hiện nghi   túc Quy tr nh vận hành đã được ph  duyệt đả  bảo an toàn c ng 

tr nh và an toàn v ng hạ du; Thường xuy n th ng báo, cảnh báo t nh h nh  ưa lũ, 

 ực nư c, lệnh vận hành hồ cho các cơ quan, đơn vị có li n quan và người d n v ng 

hạ du để chủ đ ng phòng tránh. 

3. Các xã, phường tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến  ưa lũ, rà 

soát chủ đ ng sơ tán nh n d n ra  hỏi các  hu vực nguy hiể , nh t là  hu vực có 

nguy cơ xảy ra ngập s u, lũ quét, sạt lở đ t, phòng chống ngập úng đ  thị;  

- Bố trí lực lượng  iể  soát, h  trợ, hư ng dẫn bảo đả  an toàn giao th ng, 

nh t là qua các ng  , tràn,  hu vực bị ngập s u, nư c chảy xiết,  h ng để xảy ra 

thiệt hại đáng tiếc v  người;  

- Tuy n truy n, vận đ ng, hư ng dẫn nh n d n thực hiện các biện pháp đả  

bảo an toàn hạn chế thiệt hại  hi  ưa lũ, ngập lụt, đặc biệt là các tai nạn thương 

tích đuối nư c trư c và sau lũ; 

- Chủ đ ng đả  bảo nguồn cung lương thực, thực phẩ , nhu yếu phẩ  cho 

người d n có nguy cơ bị chia c t do ngập s u, sạt lở, sẵn sàng cứu trợ cho các h  

d n có nguy cơ bị thiếu đói; x  lý  hẩn c p sạt lở bờ s ng, c   biển báo cảnh 

báo sạt lở, ngập s u; 

- Sau  ưa lũ tổ chức  h c phục hậu quả thi n tai nhanh chóng, x  lý vệ 

sinh,   i trường phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra. 

4. Gia cố đả  bảo an toàn cho các  hu nu i thuỷ sản, các lồng, bè tr n s ng 

và các ao, hồ nu i thủy sản; Có phương án bảo vệ vật nu i trong các trang trại chăn 

nuôi đả  an toàn; Có phương án bảo vệ diện tích hoa  àu chưa thu hoạch xong.  

5. Chủ đ u tư các c ng tr nh đang thi c ng, đặc biệt là c ng tr nh ven sông 

có phương án đả  bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi c ng.  

6. Tổ chức ph n luồng giao th ng tại các điể  ngập úng cục b ; Bố trí biển 

báo tại các  hu vực có nguy cơ sạt lở đ t, đá, sườn núi, ven s ng,  hu vực ng   

tràn để hư ng dẫn đả  bảo an toàn cho người và phương tiện tha  gia giao 

th ng đi qua  hu vực hiện trường thi c ng dở dang. 

7. Tổ chức trực ban nghi   túc sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó 

v i  ọi diễn biến x u của thời tiết có thể xảy ra. 

Nhận được C ng điện này, y u c u Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thị xã, các đơn vị quản lý hồ 
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chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong thị xã  hẩn trương tổ chức thực hiện. Đồng thời, 

chủ đ ng n   và tổng hợp t nh h nh ảnh hưởng của  ưa lũ và nh ng diễn biến 

 hác của thời tiết ở địa phương   nh báo cáo v  UBND thị xã, Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN thị xã  qua Phòng Kinh tế hoặc Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã . . 

 

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- VP: LĐ+CVpt; 

- Lưu: VT. 

 

                   CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thanh Minh 
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