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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:11/CĐ-UBND            Hương Khê, ngày 02 tháng 9 năm 2019 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

 

 - Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

 - Trưởng các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo PCTT&TKCN tại các xã, thị trấn; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

- Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô; 

 - Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. 
 

 

Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 04 giờ ngày 

02/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh 

Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính 

gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.  

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây 

Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, có khả năng mạnh lên thành bão số 5. Đến 

04 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, 

cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.  

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, 

giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, rồi 

đổi hướng di chuyển Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 04 giờ ngày 

04/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đất liền 

các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, 

mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. 

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn có thể xẩy ra trên địa bàn huyện, đồng 

thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 02/CĐ-PCTT ngày 01/9/2019 của 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Công điện số 25-CĐ/HU ngày 29/8/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy; Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai ngay một số nội 

dung cấp bách sau: 
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1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các Công điện, Văn bản chỉ đạo của 

cơ quan cấp trên và cơ quan khí tượng thủy văn liên quan đến tình hình mưa bão để 

mọi người dân biết chủ động các phương án phòng, chống lụt bão. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão trên các phương tiện thông tin; 

thông báo kịp thời người dân; đặc biệt là vùng ven sông, suối, vùng thấp trũng biết để 

chủ động các biện pháp phòng, tránh; 

- Khẩn trương thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Hè Thu với phương châm 

“xanh nhà hơn già đồng” đảm bảo chủ động trước khi bão, lũ xảy ra; có biện pháp tiêu 

thoát úng cho số diện tích còn lại chưa thu hoạch; 

- Chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xẩy ra lũ quét trên các 

sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi; kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có 

nguy cơ cao xẩy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các xã dọc bờ sông Ngàn sâu và vùng 

hạ du công trình thủy điện Hố Hô, các lán trại có công nhân thi công các công trình 

ven sườn núi, vùng ven sông, suối; kiểm tra các điều kiện đảm bảo, hướng dẫn, cắm 

biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông đi lại cho Nhân dân, nhất là các 

đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối, bến đò dọc, đò ngang; cấm vớt 

củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; 

tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xẩy ra tai nạn do bất cẩn. Tuyệt đối không để 

xảy ra tai nạn đuối nước trước, trong và sau mưa, lũ, nhất là quan tâm đối với trẻ em, 

học sinh trong khi đi học. 

- Chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ chứa; duy trì lực lượng 

thường trực, tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn các 

xã, thị trấn và thuộc phạm vi quản lý. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng 

huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Đẩy mạnh 

công tác thông tin, cảnh báo; hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền; thường xuyên thông tin, cảnh báo kịp thời diễn biến mưa, bão 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi người dân được biết chủ động phòng, tránh. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với Công an huyện chỉ đạo các xã, thị trấn 

tổ chức kiểm tra, cắm biển báo, cử người thường xuyên canh gác, hướng dẫn giao 

thông đi lại tại các bến đò dọc, đò ngang, ngầm, tràn qua sông, suối và các đoạn 

đường có nguy cơ ngập lụt để tránh xẩy ra các trường hợp thiệt hại về người và 

tài sản do bất cẩn. 

5. Phòng Giáo dục - Đào tạo:  

Theo dõi chặt chẽ tình tình hình, diễn biến của mưa lũ, chỉ đạo các Trường 

học trên địa bàn, nhất là các trường có nguy cơ cao ngập lũ tạm thời cho học sinh 

nghỉ học và có phương án dạy bù trong thời gian thích hợp; tuyệt đối không để 

xảy ra tình trạng học sinh đuối nước trong mưa lũ. 
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6. Các phòng: Y tế, Tài chính - Kế hoạch tham mưu chuẩn bị đầy đủ các 

nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân các vùng 

bị chia cắt, vùng ngập sâu khi mưa, bão xẩy ra. 

7. Các phòng, ban, ngành, đơn vị: Theo chức năng nhiệm vụ của mình 

chuẩn bị mọi phương án để chủ động ứng phó có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra. 

8. Đề nghị Trưởng các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã, 

thị trấn; Trưởng các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tại các xã, 

thị trấn; thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thường xuyên đôn đốc, 

chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp đối phó khi mưa, bão xẩy ra. 

9. Đề nghị Điện lực Hương Khê, Trung tâm Viễn Thông Hương Khê 

chuẩn bị các điều kiện về nhận lực, vật lực đảm bảo nguồn điện, thông tin liên 

lạc phục vụ cho chỉ huy, điều hành trong khi mưa, bão xẩy ra. 

10. Đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô, Công ty TNHH MTV Thủy lợi 

Nam Hà Tĩnh chủ động triển phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng 

hạ du; duy trì lực lượng thường trực vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa thủy lợi, hồ 

thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn đúng quy trình, có kế hoạch giảm áp lực 

ngập lụt cho vùng hạ du; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo 

an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý. 

11. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường trực lực 

lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức 

trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện (qua Văn phòng Thường trực Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN huyện) để chỉ đạo thực hiện. 

Giao Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin mưa, bão, 

công tác phòng, chống tại các xã, thị trấn; tổng hợp tình hình báo cáo UBND 

huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện để kịp thời bổ cứu, chỉ đạo. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện này./. 

Nơi nhận:                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Đ/c Đặng Ngọc Sơn, PCT UBND tỉnh   

- TTr Huyện uỷ;     
- TTr HĐND huyện;                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng đoàn CT của BTV chỉ đạo xã, thị trấn; 

- Trưởng các Đoàn kiểm tra PCTT&TKCN;  

- Trung tâm VH-TT;  

- Đảng ủy các xã, thị trấn;       
- Lưu: VT, NN. 

              

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

(đã ký) 

 

 

Phan Kỳ 

(để B/C) 
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