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THÔNG BÁO 

V/v triển khai công tác phòng chống bão số 9  

Và mưa lớn trên diện rộng 

 

    Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hồi 13 giờ ngày 26/10, vị trí 

tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 

550km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 

(115-135km/giờ), giật cấp 15, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 

250km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 

100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm, đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm 

bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú 

Yên khoảng 460km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 

(115-150km/giờ),giật cấp 15. Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, bán kính ảnh 

hưởng rộng; do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, khu vực Hà Tĩnh từ ngày 28-

31/10 sẽ xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực khả 

năng phổ biến ở mức 300-500mm/đợt, cục bộ có nơi 600-700mm/đợt, nguy cơ rất cao 

xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng và khu vực đô 

thị; đây là hình thái thời tiết rất nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện tỉnh ta vừa trải qua 

đợt mưa, lũ lịch sử từ ngày 15/10 đến 21/10. 

Thực hiện Công điện và Văn bản chỉ đạo số 2581 ngày 26/10/2020 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh Về việc tập trung ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp do nguy 

cơ ảnh hưởng bão, mưa lớn trên địa bàn Thành phố. Kết luận của đc Chủ tịch UBND, 

Trưởng ban chỉ huy phòng chống bão lụt - TKCN xã, tại cuộc họp rút kinh nghiệm 

trong công tác phòng chống mưa lũ con bão số 8 và triển khai công tác phòng chống bão 

số 9.  

UBND xã yêu cầu; Các thành viên Ban chỉ huy PCBL-TKCN; Đội xung kích của 

xã - UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, liên đoàn cán bộ các thôn, 3 nhà trường, 

trạm y tế thực hiện tốt một số nội dung sau đây. 

1. Các thành viên Ban chỉ huy PCBL-TKCN; Các đoàn công tác của BTV Đảng 

Ủy phụ trách các thôn: Tổ chức triển khai ngay các phương án đối phó bão số 9 xuống 

đến cơ sở và nhân dân hoàn thành trước 11 giờ ngày 27/10/2020; thường xuyên phát 

thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, của các thôn về diễn biến của bão số 9 và các 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố, của xã;  

- Ban QS; Ban CA xã: Phối hợp với đơn vị Hải Đội II Bộ đội biên phòng; trạm 

đường sông để nhờ thêm phương tiện, lực lượng. Chuẩn bị tốt phương án “4 tại chổ”; 

tập trung công tác chỉ đạo,  bố trí vật tư, phương tiện, lực lượng, hậu cần để chuẩn bị 

ứng cứu tại các vị trí xung yếu vùng trũng có nguy cơ ngập lụt tại các thôn Liên Hà, 



Liên Thanh, Liên Nhật, Minh Yên, thôn Trung, Đông Đoài, Thôn Thượng các tuyến 

giao thông thường hay bị ngập, các điểm trên các tuyến đê xung yếu từ đập Kiếu Thôn 

Hạ đến cống Đập Hội đoạn giáp Thạch Trung. Để ứng phó kịp thời khi mưa lớn đỗ bộ 

và mưa lớn gây sạt lở và ngập lụt.  

2. Các thôn có phương án cụ thể thông báo đến tận nhân dân để di dời các hộ neo 

đơn, già cả, ốm đau, người yếu thế ra khỏi vùng xung yếu ở các thôn. Tuyên truyền đến 

tận các hộ dân ở bên ngoài đê, các nhà hàng giằng néo nhà cữa, dời dọn hàng hoá, con 

người sơ tán an toàn trước mưa, bão, các hồ, đập xả lũ và triều cường lên; thực hiện việc 

di dời các hộ dân thuộc diện di dời theo phương án di dời tại chổ, từ thấp đến cao. Tránh 

tình trạng chủ quan để ảnh hưởng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân.  

- Tổ chức rà soát các hộ dân, nắm số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy 

cơ xảy ra ngập lụt để sẵn sàng liên lạc, ứng cứu nếu có tình huống xảy ra. Phân công các 

thành viên trong lực lượng tại chỗ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ ngập lụt cao để 

chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an toàn 

tuyệt đối tính mạng cho người dân, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở khi 

có mưa lũ xảy ra.  

- Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của liên đoàn cán bộ, tổ xung kích tại 

các thôn để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu giúp nhân dân trong công tác chống bão, cứu 

hộ đạt hiệu quả như đã thực hiện trong đợt mưa lũ vừa rồi. 

3. Các nhà trường phối hợp, nhắc nhở Hội cha, mẹ học sinh cẩn thận trong đưa 

đón con khi tan trường. Cần chú ý khi tham gia giao thông, chú ý các đoạn dường 

thường hay ngập lụt, đưa sách vở các cháu về nhà, kê cao các dụng cụ dạy và học không 

để nước ngập ướt. Thường xuyên theo dõi tình hình bão, lụt để tham mưu cho các cấp 

quyết định tạm thời cho học sinh nghỉ học lúc mưa to, nước ngập lớn.  

4. Trạm Y tế: Tham mưu chuẫn bị các phương tiện, dụng cụ y tế, thuốc men dự 

phòng đầy đủ để ứng cứu người bệnh, các tình huống có thể xảy ra trong lúc mưa lũ. 

Chuẫn bị các phương án vật tư, thuốc men phun tiêu độc khử trùng, xử lý VSMT, nước 

uống sau khi mưa lũ đi qua. 

5. Ban khuyến nông phối hợp với các thôn đôn đốc các hộ đến tận các hộ nuôi cá 

lồng bè khẫn trương đưa lồng vào nơi có giống chảy an toàn, giằng néo cẩn thận.  

- Thông báo tuyên truyền đến tân nhân dân khi mưa bão nước ngập cao không 

được thả lưới, đánh bắt cá ở trước các miệng cống, các ao hồ, các xứ đồng để không xảy 

ra tình trạng đuối nước. 

6. HTX nông nghiệp, các cá nhân được phân công quản lý hồ đập, phụ trách cống 

các vùng; các cống đập Mười, Cống Hói Tuần; Cống Đập Hội cắt cử người trực 24/24 

tranh thủ thuỷ triều xuống để tháo cống xả nước kịp thời. Cấm các cá nhân không được 

thả đơm trước sau miệng cống làm ngăn dòng chảy. 

7. Các thành viên Ban chỉ huy PCBL-TKCN; Đội xung kích xã được phân công 

phụ trách các địa bàn xuống cơ sở chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bão 

số 9; báo cáo tình hình tại cơ sở về Thường trực Ban CH PCBL-TKCN qua văn phòng 

UBND xã. 

8. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể chỉ đạo, vận động các đoàn viên, hội viên 

của mình chủ động giúp các thôn ứng trực tại các hội quán để đối phó với bão số 9, mưa 

lớn và khắc phục kịp thời thiệt hại mưa bão gây nên. 



9. Đề nghị các đồng chí Trưởng các đoàn công tác của Đảng ủy phụ trách các 

thôn chỉ đạo chi uỷ, Ban công tác Mặt trận, thôn Trưởng tập trung cao cho công tác 

phòng chống bão số 9 và các tình huống mưa lớn, lũ lụt gây ra trên địa bàn. 

Theo lịch trực phòng chống cơn bão số 9 đề nghị các đồng chí được phân công 

duy trì trực tại chỗ 24/24h, theo dõi diễn biến của bão và báo cáo các hoạt động kịp thời 

về Thường trực Ban chỉ huy PCBL- TKCN - GNTT xã. 

 Bão số 9 di chuyển nhanh, mạnh được dự báo ảnh hưởng mưu lớn đến tỉnh ta; 

hoàn lưu của bão và ATNĐ đã hình thành có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Chủ tịch 

UBND xã đề nghị các thành viên Ban chỉ huy PCBL-TKCN; Đội xung kích của xã; 

UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, liên đoàn cán bộ các thôn, 3 nhà trường, trạm 

y tế, các đơn vị đóng trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc Thông báo này ./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng uỷ-HĐND- UBMT TQ; 

- Các ngành, đoàn thể, BT, thôn trưởng 11 thôn; 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCBL-GNTT, Đội 

xung kích; 

- Lưu VPUBND./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 
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Trương Thế Kỷ 

PHÓ BAN CHỈ HUY PCBL - TKCN 
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