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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 9 năm 2019

CÔNG ĐIỆN KHẨN
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
ĐIỆN:
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Các đồng chí Trưởng đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của
Áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (04/9), các tỉnh, thành phố từ Hà
Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70 - 120mm/24 giờ, có nơi trên
150mm/24h). Dự báo trong những ngày tới, tình hình thời tiết còn diễn biến phức
tạp; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn tỉnh rất
cao, đặc biệt là các địa phương miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn.
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất
thiệt hại, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, ban thường vụ các
huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Trưởng đoàn công tác của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo kiểm tra rà soát cụ thể từng công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập,
nhất là những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở để có phương án gia cố, tu bổ, bảo
vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình; phối hợp thực hiện nghiêm quy định
về vận hành công trình, điều tiết xả lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Tăng
cường công tác kiểm tra, có phương án xử lý khi có nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi,
vùng ngập úng, vùng trũng.
Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho
các hộ gia đình bị ngập lụt. Sau khi nước rút, kịp thời chỉ đạo khắc phục; phòng,
chống dịch bệnh; giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại nhanh chóng ổn định đời
sống; phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.
2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên bà con nông dân, huy động lực
lượng, phương tiện và nhân công thu hoạch nhanh diện tích lúa Hè Thu còn lại và
các loại cây ăn quả, nông sản khác.
Phân công các đơn vị bố trí lực lượng phù hợp giúp nhân dân thu hoạch vụ Hè
Thu và phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, cụ thể như sau:
- Công an tỉnh: Trực tiếp giúp các huyện Vũ Quang và Hương Sơn.
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- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Trực tiếp giúp các huyện Lộc Hà và Can Lộc.
- Bộ Đội Biên phòng tỉnh: Trực tiếp giúp huyện Hương Khê.
- Tỉnh đoàn: Huy động lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh giúp đỡ nhân dân
theo từng địa bàn.
3. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết; thông tin kêu gọi tàu thuyền
đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu,
thuyền tại các âu tránh trú bão đảm bảo an toàn, cấm biển không cho phương tiện
ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm.
4. Tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết và tình hình mưa lũ để triển khai
phương án sơ tán dân theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là những vùng trũng,
ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở cao.
5. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương đơn vị
tăng cường tuần tra, kiểm tra, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; tuyệt đối
không để người và phương tiện tham gia giao thông qua các đập tràn, cầu cống,
đoạn đường thấp trũng bị úng ngập. Các địa phương tuyên truyền, nghiêm cấm
không để nhân dân vớt củi, gỗ… trên sông.
6. Các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/9;
các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng năm học mới
theo lịch đã bố trí.
7. Các đồng chí trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành
viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh phân công các
thành viên thường xuyên bám sát địa bàn, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo cấp ủy, chính
quyền địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện.
8. Trước mắt, tạm dừng các cuộc họp chưa cần thiết, chưa cấp bách để tập
trung ứng phó với mưa lũ.
Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung
Công điện; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT,
- Ủy ban Quốc gia TKCN,
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh,
- Văn phòng TT BCH PC TT-TKCN tỉnh,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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