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Hương Thủy, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

CÔNG ĐIỆN   

Về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 6 

 

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. 

 Từ ngày 14-16/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, đến 

rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi, lượng mưa trung bình từ 500-600 

mm, có nơi cao hơn như: Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 

641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm; do 

ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển có gió cấp 6, giật cấp 8 

(Thuận An), sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng 

thoát lũ. Sạt lở bờ sông, bờ biển, vùng đồi, miền núi diễn biến phức tạp.  

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hồi 07 giờ ngày 17/10, vị trí tâm 

bão số 6 ở vào khoảng 19,7 độ V  B c; 116,9 độ Kinh Đông, cách qu n đảo 

Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông B c. Sức gió mạnh nhất vùng g n tâm 

bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây 

Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/h. 

Mực nước các trạm trên các triền sông lúc 9h ngày 17/10: 

Sông Hương tại Kim Long: +1,94m dưới báo động II là 0,06m. 

Sông Bồ tại Phú Ốc lúc: +3,38m, trên báo động II là 0,38m. 

Hiện nay, mực nước các sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu đang xuống chậm. 

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 6, đồng thời khẩn trương kh c phục 

thiệt hại mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; UBND thị xã yêu 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 nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung bộ; Công 

điện số 09/CĐ-PCTT ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về ứng phó với mưa lũ; 

Công điện số 34/CĐ-QG hồi 17 giờ 30 ngày 16/10/2022 của Ban Chỉ đạo quốc 



2 

 

gia về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Công điện số 

11/CĐCĐ-PCTT ngày 17/10/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế; 

2. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 

theo dõi, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo 

an toàn công trình và an toàn vùng hạ du; Thường xuyên thông báo, cảnh báo 

tình hình mưa lũ, mực nước, lệnh vận hành hồ cho các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh. Đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên thực hiện vận hành công trình; 

3. Các xã, phường tiếp tục khẩn trương kh c phục hậu quả mưa lũ gây ra; 

nhanh chóng, xử lý vệ sinh, môi trường để phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra; 

tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, rà soát chủ động sơ tán dân ra khỏi các 

khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở 

đất, phòng chống ngập úng đô thị;  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an toàn hạn chế thiệt hại về người, đặc biệt là các tai nạn thương tích đuối 

nước trước và sau lũ; 

- Chủ động đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 

người dân có nguy cơ bị chia c t do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng cứu trợ cho các hộ 

dân có nguy cơ bị thiếu đói; xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, c m biển báo cảnh 

báo sạt lở, ngập sâu; 

- Nghiêm cấm người không có áo phao cứu sinh lưu thông trên các 

phương tiện nổi trên sông, hồ. 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội, Hội Chữ Thập đỏ thị xã quan tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn; triển 

khai các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định.  

4. Phòng Quản lý đô thị thị xã tiến hành khôi phục nhanh hệ thống giao thông 

bị hư hỏng, xử lý rác thải, bùn đất trên các tuyến đường giao thông; c m biển cảnh 

báo tại các điểm nguy cơ sạt lở; bố lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với 

mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra. 

Nhận được Công điện này, yêu 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 

chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện. Đồng thời, 

chủ động n m và tổng hợp tình hình ảnh hưởng của bão số 6 và những diễn biến 
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khác của thời tiết ở địa phương mình báo cáo về 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 trên; 

- 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 

  

 


		2022-10-17T17:23:45+0700




