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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
        

Số:          /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lệ Thủy,  ngày        tháng 9 năm 2020 
 

CÔNG ĐIỆN 

Phòng, chống Bão số 5 vào hồi 15h00’ ngày 16/9/2020 

Chủ tịch UBND huyện điện: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 

giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, 

cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, 

bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả 

năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 

113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Do 

ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm 

bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Trong 24 

đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 

khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở 

khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng 

Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-

135km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ 

Quảng Bình đến Đà Nẵng cấp 4. 

Do ảnh hưởng của cơn Bão số 5, trên đất liền đêm mai trời nhiều mây, có mưa 

rải rác. Từ ngày 18/9 có mưa bão, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ 

biến từ 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 

18/9. Gió Tây bắc mạnh dần lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12. Vùng gần tâm bão đi 

qua cấp 10 - 11, giật cấp 12. Trên biển từ đêm mai có mưa rải rác, vùng biển ngoài 

khơi có mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 10 - 11, giật cấp 12. Vùng gần tâm bão đi 

qua cấp 11 - 12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. 
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Để chủ động ứng phó với tình hình Bão số 5, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do 

bão gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ 

trưởng các phòng ban, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 116/CĐ-UBND ngày 15/9/2020 của 

BCH Phòng chống thiên tai và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh về việc phòng, 

chống cơn Bão số 5. 

2. UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi diễn biến tình hình cơn Bão số 5 

cho toàn thể nhân dân biết để chủ động phòng tránh kịp thời. 

3. UBND xã Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc phối hợp với Đồn Biên phòng Ngư 

Thủy thông báo cho ngư dân biết về diễn biến của Bão số 5 và kiên quyết không cho 

tàu thuyền ra khơi khi thời tiết xấu, tổ chức bến bãi đậu tàu thuyền an toàn, đặc biệt 

thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến 

của bão để chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của 

bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời 

các tình huống xấu có thể xảy ra. 

4. Ban quản lý các công trình công cộng, UBND các xã, thị trấn triển khai chặt 

tỉa cành cây dọc các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi 

lại khi mưa bão xảy ra. 

5. Chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân đang sinh sống ở những 

vùng thấp lụt, vùng có nguy cơ bị lũ quét, hạ lưu các hồ chứa, vùng sạt lở bờ sông, 

vách núi, đặc biệt là 3 xã miền núi, vùng bị ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Tập trung 

lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó và khắc 

phục hậu quả. 

6. Các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai 

ngay phương án bảo vệ các công trình đang thi công dở dang, nhất là các công trình 

trọng điểm đang thi công dở dang như Hồ chứa nước Vũng Mồ, Thanh Sơn, xã Thái 

Thủy; hồ chứa nước Đập Làng xã Mỹ Thủy. Tiến hành tháo dỡ các quai xanh của 

công trình thủy lợi đã hoàn thành để đảm bảo lưu thông dòng chảy tránh để nước lũ 

phá vỡ đê điều, kênh mương, thủy lợi. 

7. Đối với các xã có hồ chứa, đập dâng cử lực lượng túc trực, kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên về mức độ an toàn của các hồ chứa, đập dâng; chuẩn bị đầy đủ lực 

lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra, báo cáo kịp thời tình 

hình về UBND huyện để có phương án chỉ đạo. 

8. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi có phương án 

đảm bảo an toàn cho hồ đập do đơn vị quản lý; cử cán bộ trực ban, theo dõi, nắm 

thông tin để có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.  
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9. Phòng Giáo dục&Đào tạo, Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT, 

UBND các xã, thị trấn có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp học và 

tài sản khi mưa bão xảy ra. 

10. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trạm, đài truyền thanh các xã, thị 

trấn thường xuyên cập nhật tình hình mưa bão để thông báo kịp thời cho nhân dân 

các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện để nhân dân biết và chủ động ứng phó. 

11. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cử cán bộ trực ban 24/24h để theo dõi 

diễn biến mưa bão, sẵn sàng chỉ đạo ứng phó; thường xuyên báo cáo tình hình về 

UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Văn phòng Thường trực số 

điện thoại 0232.3882.564 hoặc 0232.3962.728, fax 0232.3962.728) để tổng hợp báo 

cáo và có phương án chỉ đạo kịp thời. 

12. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình cơn Bão số 5, kịp thời tham 

mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện triển khai các biện pháp ứng phó với cơn Bão số 5, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

khi bão đổ bộ. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nghiêm túc./.  
 

   Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - Sở NN&PTNT;           

     - VP BCH PCTT&TKCN kiêm PTDS tỉnh;  B/c) 

     - TV. Huyện ủy;                                

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Lưu: VT, BCH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                          

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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