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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung ứng phó với bão Noru 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

 

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

 - Trưởng các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn; 

 -  Đồn trưởng các đồn: Bản Giàng, Phú Gia, Hòa Hải; 

 - 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; 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

 

Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi    gi  

ngày  5 9, vị trí tâm bão ở khoảng  5,  độ Vĩ Bắc;   3,  độ Kinh Đông, cách 

đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng  5 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng 

gần tâm bão mạnh cấp  5 ( 67- 83km gi ), giật trên cấp  7. 

Dự báo trong  4 gi  tới, bão di chuyển chủ y u theo hướng Tây Tây Bắc, 

m i gi  đi được   - 5km, đi vào Biển Đông. Đ n    gi  ngày  6 9, vị trí tâm 

bão ở khoảng  5,6 độ Vĩ Bắc;   8,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 

khoảng 74 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp  3 

(134- 49km gi ), giật cấp  6.   

Do ảnh hưởng của bão, t  khoảng chiều  5 9, ở vùng biển phía Đông khu 

vực Bắc và gi a Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp   -

  , vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp   - 3, giật cấp  6; sóng biển cao t  6-

8m, vùng gần tâm bão sóng biển cao t  8-  m; biển động d  dộg. Ngoài ra trên 

địa bàn tỉnh t  ngày    9 đ n ngày  4 9 đã có mưa lớn; cảnh báo các ngày 27 - 

 9 9 khu vực Hà Tĩnh khả năng ti p tục có mưa lớn diện rộng; nguy cơ xảy ra lũ, 

lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. 

Để chủ động ứng phó với bão và mưa, lũ lớn có thể xảy ra trên địa bàn 

huyện, đồng th i thực hiện nghiêm túc Công điện số 10 CĐ-UBND, ngày 

24/9/20   của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai ngay một số nội dung sau: 

  . Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Theo dõi thư ng xuyên diễn bi n, các bản tin cảnh báo của bão và mưa, 

lũ trên các phương tiện thông tin để kịp th i thông báo, hướng dẫn cho Nhân 

dân chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn; đặc biệt là các hộ dân 
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vùng ven sông, vùng thấp trũng bi t để chủ động các biện pháp phòng, tránh; 

yêu cầu các địa phương phải rà soát, bổ sung ngay phương án PCTT và TKCN 

cụ thể, sẵn sàng huy động lương thực, thực phẩm, nhu y u phẩm thi t y u cho 

Nhân dân phù hợp với điều kiện thực t  của t ng địa phương.  

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

các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất; kiên quy t sơ tán dân ở nh ng vùng có 

nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt là các vùng sạt lở b  sông tại các 

xã: Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Gia Phố, Hương Lâm, Hương Liên, 

Hương Vĩnh, Phú Gia, Điền Mỹ,...; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ 

cao về sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Lâm, 

Hòa Hải…), các doanh trại đóng quân của 3 đồn Biên phòng Bản Giàng, Phú 

Gia, Hòa Hải; các lán trại có công nhân thi công các công trình ven sư n 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, nhất là các đoạn đư ng có nguy cơ 

ngập lụt, tràn, ngầm qua suối; cấm vớt củi, đánh bắt cá ở nh ng khu vực lũ nguy 

hiểm để đảm bảo an toàn cho ngư i dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để 

xảy 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, ngư i già. 

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

lượng thư ng 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. Tổ chức thực hiện phương án 

tích nước và giải pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi có nguy cơ 

mất an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2022 theo Quy t định của UBND tỉnh. 

- Kiểm tra, có phương án xử lý các cây có nguy cơ bị đổ, gãy; chằng 

chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, chuồng trại, các công trình công cộng,.... 

- Khẩn trương thành lập các đoàn công tác, cử cán bộ xuống tận thôn để 

chỉ đạo, đôn đốc, giúp đỡ ngư i dân tổ chức thu hoạch các loại cây ăn quả đã 

đ n kỳ thu hoạch trước khi bão vào, không được để xảy ra tình trạng cây ăn quả 

đ n kỳ thu hoạch bị thiệt hại do mưa bão.  

- Bố trí trực  4  4h, lưu ý phân công cán bộ chuyên môn trực để đảm bảo 
duy trì thông tin chỉ đạo t  cấp trên đ n cấp xã và ngược lại. Chỉ đạo, thành lập 
các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại sau thiên tai để báo cáo 
theo quy định. 

 . Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan Thư ng trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, chỉ huy của các đồn Biên 

phòng và các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp th i 

ứng cứu khi có yêu cầu. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 
phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin, cảnh báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử xã; hướng dẫn, 
chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cư ng công tác tuyên truyền; thư ng xuyên 
thông tin, cảnh báo kịp th i diễn bi n bão, lũ trên hệ thống truyền thanh cơ sở để 
mọi ngư i dân được bi t chủ động phòng, tránh. 
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4. Phòng Kinh t  - Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tham 

mưu, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo, cử ngư i 
thư ng xuyên canh gác, hướng dẫn giao thông đi lại tại các vị trí ngầm, cầu tràn 
qua sông, suối và các đoạn đư ng có nguy cơ ngập lụt để tránh xẩy ra các trư ng 
hợp thiệt hại về ngư i và tài sản do bất cẩn. 

5. Các phòng, ngành: Tài chính - K  hoạch, Y t , Trung tâm Y t , Văn 
phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện tham mưu chuẩn bị đầy đủ các nhu 
y u phẩm, lương thực, thuốc men, để kịp th i h  trợ cho Nhân dân các vùng bị 
chia cắt, vùng ngập sâu trong khi có bão và mưa, lũ xảy ra. Tuy t đối không để bị 
động trong công tác hậu cần. Các phòng, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ 
của mình chuẩn bị mọi phương án để chủ động ứng phó có hiệu quả và hạn ch  
đ n mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa, lũ gây ra. 

6. Đề nghị các chủ đầu tư đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ 
bản tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho 
ngư i và công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập, kè chống sạt lở; các hồ 
chứa v a và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các hồ chứa đang thi công 
dang dỡ. Yêu cầu tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp th i phát hiện, xử 
lý các sự cố (n u có) ngay t  đầu và có phương án chuẩn bị đầy đủ, vật tư, 
phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. 

7. 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 và TKCN phụ trách 
các xã, thị trấn; thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện thư ng xuyên 
đôn đốc, chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó khi bão và mưa, lũ xảy ra. 

8. Đề nghị Điện lực Hương Khê, Trung tâm Viễn thông Hương Khê chuẩn 
bị các điều kiện về nhân lực, vật lực đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc phục 
vụ cho chỉ huy, điều hành trong khi bão và mưa, lũ xảy ra. 

9. Đề nghị các Đồn Biên phòng (Bản Giàng, Phú Gia, Hòa Hải) chủ động 
xây dựng phương án phối hợp ứng phó với tình hình mưa bão; phòng chống nguy 
cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại khu vực doanh trại đóng quân và địa phương 
địa bàn liên quan; sẵn sàng lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có đề xuất 
yêu cầu. 

10. Đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô, Công ty TNHH MTV Thủy lợi 
Nam Hà Tĩnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và 
vùng hạ du; duy trì lực lượng thư ng trực vận hành điều ti t xả lũ hồ chứa thủy 
lợi, hồ thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn đúng quy trình, có k  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; có phương án thông tin kịp th i 
tình hình xả lũ của Nhà máy đ n tận ngư i dân các xã vùng hạ du để chủ động phòng, 
tránh. 

11. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn 
thư ng 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 thư ng xuyên báo cáo k t quả thực hiện 
cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm ki m cứu nạn huyện (qua Văn phòng 
Thư ng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện) để chỉ đạo thực hiện. 

Giao Thư ng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra tình hình, 
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công tác chuẩn bị ứng phó với bão, lụt tại các địa phương, đơn vị liên quan; 
thư ng xuyên theo dõi, cập nhật thông tin của bão, mưa, lũ và công tác phòng, 
chống tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình báo cáo UBND 
huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện để kịp th i bổ cứu, chỉ đạo. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 
các cơ quan, 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 Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc CA tỉnh – 

Trưởng Đoàn Trưởng đoàn công tác của BTVTU 

chỉ đạo huyện Hương Khê; 

- Thư ng trực Huyện uỷ;   
- Thư ng trực HĐND huyện;                                   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- Trung tâm VH-TT;  

- Đảng ủy các xã, thị trấn;   
- Cổng thông tin điện tử huyện;    

- Lưu: VT, NN&PTNT.          

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Ninh 
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