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CÔNG ĐIỆN
Về ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN TỈNH
ĐIỆN:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện;
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn;
- Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện;
- Điện lực Hoa Lư;
- Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các HTX nông nghiệp.
.
Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia,
Hồi 13 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ
Bắc; 114,2 độ Kinh Đông , cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía
Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (4050km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ
tâm áp thấp nhiệt đới . Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ
yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh
thêm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 06/10/2021 của Ban chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh về ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với
diễn biến của ATNĐ và mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu
Ban chỉ huy PCTT& TKCN các xã, thị trấn; Các thành viên BCH PCTT&
TKCN huyện; Các ban, ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao
và Truyền thanh huyện khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến
chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.
2. Yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn:
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời
đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cũng như có kế hoạch thu hoạch
lúa vụ mùa khi áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ.
- Tổ chức kiểm tra đê, kè, cống phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố. Chủ
động khơi thông dòng chảy giải tỏa ngay đăng đó, vó bè và các vật cản dòng

chảy, đảm bảo tiêu nước chống úng nhanh nhất. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật
tư, phương tiện để triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, kịp
thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
- Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu vực có nguy cơ ngập lụt,
sạt lở đất; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi
an toàn. Kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước khu dân cư để
hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa, bão.
- Sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và
khắc phục nhanh hậu quả của áp thấp nhiệt đới, mưa, bão.
- Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng các giải
pháp tiêu úng nhất là đối với các khu vực lúa mới gieo cấy, đặc biệt là gieo sạ.
3. Điện lực Hoa Lư kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống đường dây truyền
tải điện; đảm bảo cung cấp điện bơm tiêu úng và an toàn điện phục vụ sản xuất
và sinh hoạt.
4. Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra và chủ động
bơm nước chống úng khi có tình huống úng lụt.
5. Trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thanh huyện, đài truyền thành
các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin về diễn biến của ATNĐ
đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình
về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoa Lư.
Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCTT& TKCN
các xã, thị trấn; các thành viên BCH PCTT& TKCN huyện; các ban, ngành,
đoàn thể huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ
huy PCTT&TKCN huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về
công tác chỉ đạo, ứng phó với ATNĐ, mưa bão /.
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TRƯỞNG BAN

- Như trên;
- Ban chỉ đạo PCTT tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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