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CÔNG ĐIỆN  

Về việc chủ động ứng phó với bão số 8 và tình hình mưa lũ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Đồn Biên phòng Lạch Kèn; 

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia,  Hồi 07 

giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão số 8 có tên quốc tế là KOMPASU ở khoảng 18,9 độ 

Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía 

Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-

120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 

220km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng 

Tây, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13/10, 

vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng 

Sa khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. 

Do ảnh hưởng kết hợp giữa KKL và hoàn lưu cơn bão KOMPASU nên dự 

báo từ trưa, chiều ngày 13/10 - 14/10 toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và 

dông. Cần đặc biệt đề phòng gió bão mạnh và mưa lớn thời đoạn ngắn gây lũ, lũ 

quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng thấp trũng. Dự báo khoảng ngày 15/10, ngày 

16/10 bộ phận không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía nam. Do 

ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới (trên dải hội 

tụ nhiệt đới lại có khả năng hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên 

thành áp thấp nhiệt đới) nên từ ngày 15 đến ngày 18/10 khu vực Hà Tĩnh có khả 

năng tiếp tục xảy ra 01 đợt mưa lớn diện rộng. Do liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn 

với thời gian mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua vì vậy cần đặc biệt chú ý 

đề phòng lũ lớn xảy ra trên các hệ thống sông.  

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 8 và tình hình mưa lũ có 

thể xảy ra, đồng thời tổ chức tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 
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1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 

06/10/2021 của UBND huyện; đặc biệt cần đề phòng với bão số 8 được dự báo là 

rất mạnh, di chuyển nhanh và gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày sắp tới 

trên địa bàn huyện ta, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác dẫn đến 

những thiết hại không đáng có. 

2. Ủy ban nhân dân các xã ven biển: 

- Phối hợp với Đồn biên phòng Lạch Kèn nắm chắc số lượng tàu thuyền đang 

hoạt động trên biển để kịp thời thông báo cho các phương tiện biết diễn biến thời 

tiết chủ động vào bờ tránh trú; tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi trong 

điều kiện thời tiết chưa an toàn; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền 

tránh trú an toàn theo đúng quy định khi tàu vào neo đậu; tạo điều kiện thuận lợi 

và bố trí, hướng dẫn cho các phương tiện tàu thuyền của các địa phương, các doanh 

nghiệp ngoại tỉnh khi vào tránh trú bão vừa đảm bảo an toàn cho người và phương 

tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất. 

- Rà soát ngay, nắm chắc số lượng các ao nuôi trồng thủy sản và các chòi 

canh đề phòng với phương án bão mạnh đổ bộ kèm theo sóng biển cao để chỉ đạo, 

hướng dẫn bà con có phương án thu hoạch hoặc chằng chống nhằm giảm thiệt hại; 

tuyệt đối không để người ở lại trên các chòi canh khi có bão đổ bộ; rà soát ngay các 

tuyến đê biển, đê sông xung yếu hoặc đang thi công để chuẩn bị các phương án ứng 

phó thích hợp. Rà soát, nắm chắc số lượng dân cần phải di dời rất cụ thể để chủ 

động di dời đến nơi an toàn, phải chú ý đến từng đối tượng một để sắp xếp, bố trí 

nơi sơ tán một cách hợp lý vừa đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong điều 

kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; chủ động bố trí đủ số phương 

tiện và lựa chọn thời điểm thích hợp để di dời dân theo các kịch bản đã chuẩn bị; 

chủ động xây dựng và thực hiện phương án phải di dời các điểm, vùng có dịch. 

3. Ủy ban nhân dân các xã Xuân Lam, Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Viên, 

Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián và Xuân Giang: Do mưa lớn trong nhiều ngày 

qua nên khả năng xuất hiện sạt lở đất, ngập lũ sâu khi có mưa lớn là rất cao, vì vậy 

yêu cầu các địa phương phải rà soát ngay các hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh 

(tên chủ hộ, số điện thoại…) ở trong các vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, vùng có 

khả năng ngập sâu khi có mưa lớn, vùng hạ du các hồ chứa, nhất là các hồ chứa 

xung yếu để chủ động thông tin ngay cho người dân và các đơn vị biết để chủ động 

ứng phó với các tình huống. Cử cán bộ theo dõi sát từng vùng, tuyệt đối không 

được để các tình huống bất ngờ có thể xẩy ra ngoài tầm kiểm soát. Rà soát, sẵn 

sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa đang 

thi công, hồ chứa thủy lợi xung yếu. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại 

các vị trí xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Xuân Lam, Xuân Hồng, Thị trấn Xuân 

An, Xuân Lĩnh: Hiện nay số lượng người dân di chuyển từ các tỉnh phía nam về 
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quê và về các địa phương khác đi qua địa bàn huyện là rất lớn. Yêu cầu các địa 

phương kiểm tra, rà soát các vị trí nhà nghỉ, khách sạn, nhà cộng đồng, nhà của 

dân,… để tạo điều kiện cho người dân di chuyển có chỗ tránh trú khi có bão và 

mưa, lũ, vừa đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời thực hiện các biện pháp để 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Chủ động bố trí lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm và các phương tiện y tế để hỗ trợ người dân trong thời gian 

đang có bão và mưa lũ, tuyệt đối không được để người dân trong quá trình di chuyển 

không có nơi tránh trú bão, lũ, nếu địa phương nào để xẩy ra thì người đứng đầu 

địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Các địa phương 

phải rà soát, chủ động phương án hỗ trợ cho các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 trong điều kiện có bão và mưa, lũ lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện tại các điểm chốt chống dịch; nắm chắc số lượng người bị F0, F1 

để chủ động các phương án đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh. 

5. Công an huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là các 

địa phương có tuyến Quốc lộ 1 và các đơn vị liên quan tăng cường trực chốt tại các 

vị trí thường xuyên xẩy ra ngập lụt sâu và sạt lở đất, kiểm soát, hướng dẫn, phân 

luồng giao thông; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự 

cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. 

 6. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện trực tiếp xuống tại các địa phương để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo 

triển khai các giải pháp ứng phó. 

7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện thường xuyên theo dõi, cập nhật 

diễn biến ATNĐ và tình hình mưa lũ để thông tin kịp thời đến các địa phương và 

Nhân dân được biết để chủ động phòng tránh hiệu quả. 

8. Các địa phương, đơn vị cử người trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo 

cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện (phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện)./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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