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CÔNG ĐIỆN 

Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới 

Chủ tịch UBND huyện điện: 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, do ảnh hưởng của Bão 

số 6 từ chiều ngày 12-14/10/2020, trên địa bàn huyện có xuất huyện một đợt mưa, có 

nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi lớn hơn. 

Mực nước trên sông Kiến Giang có khả năng lên lại nguy cơ "lũ chồng lũ". 

Để chủ động ứng phó với đợt mưa, lũ mới đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế 

thiệt hại tài sản của Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ cấp 

bách sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 08/10/2020, số 

11/CĐ-UBND ngày 11/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 05/CĐ-

UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện về việc tập trung ứng phó với mưa lũ 

lớn. Công văn số 2035/UBND-VP ngày 11/10/2020 của UBND huyện về khẩn 

trương khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai phòng chống đợt mưa lũ mới. 

2. UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, thực hiện 

ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. 

3. Rà soát, có phương án để di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, khu vực có 

nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt, nhất là các tại các vùng thấp trũng, ven sông suối, 

đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện duy trì lực lượng cứu hộ, cứu 

nạn, đặc biệt phối hợp UBND các xã có hồ chứa xung yếu để có phương án ứng cứu 

kịp thời vùng hạ du khi có tình huống xảy ra. 

5. Đối với các xã có hồ chứa: Tính toán cân đối lượng nước trong các hồ chứa, 

mực nước ở vùng hạ lưu và tình hình mưa lũ để vận hành, điều tiết nước trong hồ 

phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ 

du và an toàn đập, hồ chứa nước. 



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

thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ, các văn bản chỉ đạo của các 

cấp để nhân dân biết, chủ động phòng tránh. 

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

nạn huyện tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời tham 

mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện triển khai các biện pháp 

ứng phó và khắc phục hậu quả. 

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

hiện nghiêm túc./.  
 

   Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - UBND tỉnh; 

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

     - TV. Huyện ủy;                                

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                          

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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