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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:      /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày     tháng 9  năm 2021 

  

  

CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với bão CONSON và mưa lớn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG 

 Điện: 

  

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

- Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ bản. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 

giờ ngày 07/9, bão CONSON đang hoạt động trên khu vực miền trung Philipin. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 

giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

 Trong 3h vừa qua (03h/08/9- 06h/08/9), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, 

mưa to, có nơi mưa to và dông như Đại Lộc 127 mm; Đò Điệm 126 mm, Đậu 

Liêu 105 mm, Kỳ Thượng 100mm, Sơn Lộc 91mm, Tp Hà Tĩnh 67mm…Dự 

báo trong khoảng 3 giờ tới, trên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và 

dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm. 

Cảnh báo: Trong 3 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng 

trên các khu vực trong huyện như: Quang Thọ, Thọ Điền, Hương Minh, Thị 

Trấn, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang... 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-PCTT  ngày 07/8/2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của với bão CONSON 

và mưa lớn trên diện rộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan,  đơn vị triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão CONSON gây ra mưa lớn trên diện 

rộng qua 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 khu vực có nguy cơ cao 

xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Quang Thọ, Thọ Điền, Thị Trấn, Hương Minh...., 

ngập úng vùng trũng thấp Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Giang, Đức 

Hương...; 

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu (hiện nay lúa Hè thu 

đã thu hoạch được 80%), tăng cường kiểm tra các công trình tiêu, thoát lũ. Thực 

hiện phương châm xanh nhà hơn già đồng, vận động người dân tranh thủ lúc 
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ngớt mưa tiến hành thu hoạch nhanh lúa Hè thu. 

3. Đối với các xã, thị trấn: Quang Thọ, Thọ Điền, Thị trấn Vũ Quang, 

Hương Minh cần rà soát ngay các vùng dân cư trong khu vực có nguy cơ cao về 

lũ quét, sạt lở đất để thông báo cho người dân biết chủ động ứng phó; chỉ đạo 

cán bộ được phân công chỉ đạo thôn, xóm thường xuyên bám nắm địa bàn; cập 

nhật ngay số liệu điện thoại của hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao để chủ 

động thông tin cho người dân ứng phó khi có tình huống khẩn cấp; 

4. Các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các Nhà thầu đang thi 

công các công trình phải huy động lực lượng, xe máy tập trung thường trực tại 

hiện trường 24/24h để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 

người, phương tiện và công trình; 

5. Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện tăng thời lượng phát sóng,  

thông báo diễn biến của mưa, lũ và các chỉ đạo của các cơ quan chức năng để 

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

6. Đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, các thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai 

các phương án của đơn vị mình để kịp thời ứng phó và hỗ trợ ứng cứu khi cần 

thiết; 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức đoàn thể các cấp chỉ đạo, 

vận động các Hội viên, Đoàn viên tích cực chủ động triển khai các biện pháp 

ứng phó với diễn biến của thiên tai trong thời gian tới; 

8. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, 

cứu nạn khi có tình huống. 

9. Tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các tổ công tác của Huyện ủy; 

- TT VH-TT huyện (để đưa tin); 

- Lưu VT, UBND. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		sonnt.vq@hatinh.gov.vn
	2021-09-08T09:57:45+0700


		2021-09-08T09:58:12+0700


		2021-09-08T10:02:53+0700


		2021-09-08T10:04:04+0700


		ubvuquang@hatinh.gov.vn
	2021-09-08T10:04:33+0700




