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CÔNG ĐIỆN 

Về việc khẩn trương 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, từ ngày 16-20/10/2020 

trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, lượng mưa đạt từ 500-700m. Có thể xảy ra 

lũ lớn trên diện rộng, khả năng đạt và vượt mức Báo động III; nguy cơ xảy ra sạt lở 

đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, nhiều khu vực dân cư dễ bị chia cắt, cô lập do 

mưa lũ; các hồ chứa trên địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống khẩn cấp... 

Trong điều kiện vừa khắc phục đợt mưa lũ vừa qua, vừa triển khai ứng phó với đợt 

mưa lũ mới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ 

trưởng các phòng ban, đơn vị ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 11/10/2020, Công điện số 

07/CĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND huyện về tập trung ứng phó với tình 

hình mưa lũ; Thông báo số 2038/TB-UBND ngày 12/10/2020 về kết luận của Chủ 

tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. 

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. Khuyến cáo người dân ở các khu dân cư có khả năng bị chia cắt do mưa lũ 

khẩn trương dự trữ nước uống, lượng thực, thực phẩm chủ động ứng phó với đợt 

mưa lũ sắp tới, nhất là các thôn (bản) tại 3 xã miền núi, các khu vực trũng thấp. Các 

cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế và nhân dân... ở những khu vực có nguy cơ 

ngập sâu tiến hành kê cao hoặc di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. 

4. Hạt Kiểm Lâm, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước 

Trong, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các điểm khu dân cư, trạm, chốt, 

lán trại bảo vệ rừng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét chủ động sơ tán, di dời dân, cán 

bộ, nhân viên, người lao động đến nơi an toàn. Nắm chắc thông tin về người dân 



đang còn trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ 

quét, sạt lở đất. 

5. Các xã có hồ chứa, đập dâng sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn 

đập và vùng hạ du; vận hành và điều tiết nước trong hồ theo nguyên tắc đảm bảo an 

toàn tính mạng, tài sản người dân vùng hạ du; không chủ quan, tích trữ nước khi lũ 

lên lại xã nước gây lũ chồng lũ vùng hạ du; bố trí lực lượng trực 24/24h, sẵn sàng 

phương án di dời dân khi có tình huống xảy ra, nhất là hồ chứa nước Dạ Lam, xã 

Thái Thủy. 

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

Thủy quản lý chặt chẽ, không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi không còn cảnh 

báo rủi ro về thiên tai theo dự báo, cảnh báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn 

Quốc gia. 

7. Phòng Giáo dục&Đào tạo, Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT theo 

dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ tại khu vực trường học để cho học sinh nghỉ học đảm 

bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra. 

8. Phòng Kinh tế&Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cắm các 

biển báo, chỉ dẫn tại các tuyến đường xung yếu, sạt lở, nước chảy xiết để người dân 

biết, không đi qua những khu vực này. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện bố trí lực lượng, phương tiện 

sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; Công an 

huyện bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là các khu vực ngập 

sâu, nước chảy xiết.  

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

trấn kịp thời đưa tin và tăng thời lượng phát sóng về diễn biến mưa lũ và các văn bản 

chỉ đạo của các cấp để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

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; 

     - Sở Nông nghiệp&PTNT;                               (B/c) 

     - VP BCH PCTT&TKCN kiêm PTDS tỉnh;   

     - TV. Huyện ủy;                                

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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