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Kính gửi: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của 

dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên 

từ nay đến ngày 10/10 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to với tổng 

lượng mưa phổ biến 250-550mm, có nơi trên 600mm. Tổng lượng mưa cả đợt tại Lệ 

Thủy tính đến 07h ngày 10/8/2020 là 217,2 mm, mực nước đo được tại trạm Kiến 

Giang (Bang) lúc 07h là 12,96m, xấp xỉ báo động III, tại trạm Lệ Thủy (Phan Xá) là 

2,71m, trên báo động III 0,01m. Dự báo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục có mưa vừa, 

mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên diện rộng; sạt lở đất ở vùng 

núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông; để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, 

giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND huyện yêu cầu UBND các 

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

1. UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi diễn biến tình hình mưa lũ cho toàn 

thể nhân dân biết để phòng tránh kịp thời; đồng thời triển khai có hiệu quả phương 

án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”. Nghiêm cấm, ngăn chặn các trường 

hợp vớt rều, củi, đánh bắt thủy sản trên các sông, suối, đồng ruộng khi lũ lụt xảy ra; 

phân công cán bộ túc trực tại các điểm giao thông, đặc biệt ở những vùng thường 

xuyên bị chia cắt, ngập lụt sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 

tham gia giao thông; cử cán bộ về tận các thôn, bản để phối hợp chỉ đạo công tác 

phòng chống lũ lụt. Có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các 

nhu cầu yếu phẩm khác cho nhân dân ở những vùng bị chia cắt, cô lập để đề phòng 

lũ lụt chia cắt lâu dài; có phương án bảo vệ tài sản, các loại giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản. Khẩn trương chỉ đạo các thôn, HTX mở hết khẩu độ các cửa cống 

dọc sông Kiến Giang, trên các tuyến đê bao thuộc đơn vị quản lý để nước tràn vào 

ruộng nhanh hạn chế thiệt hại do nước tràn qua đê. 

2. 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. 



3. 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 

thủy lợi, giao thông có nguy cơ bị lũ cuốn trôi. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Làng Ho, Đồn 

Biên phòng Ngư Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79, UBND các xã, thị trấn theo 

dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện, 

vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống và có phương án 

đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của nhân dân. 

5. Đối với các xã có hồ chứa, đập dâng tổ chức kiểm tra về mức độ an toàn của 

các hồ chứa, đập dâng, triển khai ngay phương án đảm bảo an toàn đập, vùng hạ du 

đập đã được phê duyệt; cử cán bộ túc trực, theo dõi trong quá trình xảy ra mưa lũ, 

báo cáo kịp thời tình hình về UBND huyện để có phương án chỉ đạo. 

6. Phòng Giáo dục&Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, UBND các xã, thị 

trấn có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp học và tài sản khi mưa lũ 

xảy ra, đối với các điểm trường có nguy cơ bị ngập, gây nguy hiểm cho học sinh thì 

có phương án cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. 

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

thường xuyên thông báo tình hình mưa lũ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện kịp 

thời để nhân dân biết và chủ động ứng phó. 

8. Cử cán bộ trực ban 24/24h để theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng chỉ đạo 

ứng phó; thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện, BCH PCTT&TKCN 

huyện qua số điện thoại 0232.3882.564; fax 0232.3962.728 để tổng hợp báo cáo và 

có phương án chỉ đạo kịp thời. 

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

nạn huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời tham mưu 

UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai & 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; 

     - Sở NN&PTNT;           

     - VP BCH PCTT-TKCN tỉnh;  (B/c) 

     - TV. Huyện ủy;                                

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Đăng website UBND huyện; 

     - Lưu: VT, BCH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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