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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số:        /UBND-KT 
V/v tập trung ứng phó với diễn 

biến thời tiết phức tạp do nguy cơ 

ảnh hưởng bão, mưa lớn trên địa 

bàn Thành phố 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     TP. Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2020 

   

                   Kính gửi:  

   - Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố; 

   - Chủ tịch UBND các phường, xã; 

   - Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; 

- Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh. 
 

 

Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai hết sức phức tạp trong thời gian 

tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị; 

Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh tại Công điện số 25-CĐ/PCTT ngày 25/10/2020 và Công 

điện số 08-CĐ/UBND ngày 25/10/2020 của UBND thành phố; tập trung đẩy nhanh 

việc khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, đồng thời khẩn trương thực hiện ngay một 

số nhiệm vụ để chủ động ứng phó với tình hình Bão, mưa lớn có nguy cơ ảnh 

hưởng sắp tới như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

- 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 cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động 

triển khai các phương án ứng phó (trong đó có phương án sơ tán dân) phù hợp, 

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. Nắm bắt tình 

hình thông tin diễn biến thời tiết và tổ chức thông báo kịp thời đến mọi người dân 

trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh, tổ chức các tổ/đội thông tin cảnh báo 

để thông báo cho nhân dân biết. 

- Chủ động điều tiết các cống trên đê (nhất là tranh thủ thời điểm triều xuống 

thấp để thoát nước), không để bị động khi có mưa lụt xảy ra. Đồng thời tổ chức lực 

lượng kiểm tra, xử lý ách tắc, thu gom rác tại các mương cống, các hố ga thu nước, 

đảm bảo tiêu thoát kịp thời. 

- Rút kinh nghiệm trận ngập lụt vừa qua, nghiêm túc thực hiện phương châm 

bốn tại chỗ, chủ động phương án di dời dân trước khi nước ngập dâng cao; Chuẩn 

bị ngay phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng 

phó với thiên tai khi cần thiết; Tuyên truyền nhân dân thực hiện mua sắm dự trữ 

lương thực, thực phẩm, đèn pin, sạc điện dự phòng, bếp ga mini, thuốc men, nước 

uống (loại thùng 20 lít),... chủ động sớm việc kê kích tài sản, đưa ô tô, phương tiện 

đi lại đến các vùng cao của thành phố (các tuyến đường, các khu vực có nền đất 
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cao, ít ngập lụt); những người ốm đau, già yếu, phụ nữ sắp sinh đẻ, cần vận động 

sớm di dời ra khu vực gần các bệnh viện, cơ sở y tế. 

- Chỉ đạo nhân dân trên các địa bàn chủ động thu gom, xử lý rác thải, hạn 

chế phát thải rác ra khu vực công cộng, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, bão 

rất khó khăn cho việc thu gom, xử lý rác thải tập trung. 

- Tập trung rà soát các vùng có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, kịp thời phun 

xử lý hóa chất, tiêu độc khử trùng phòng tránh dịch bệnh cho người, gia súc, gia 

cầm và vật nuôi; báo cáo Ban chỉ huy PCTT-CHCN thành phố để có hướng dẫn xử 

lý kịp thời. 

2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố: Theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công kịp thời triển khai các nội dung theo lĩnh vực phụ trách; phân 

công cán bộ xuống tận phường, xã để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung liên quan đến khắc phục hậu quả ngập lụt và 

phòng chống cơn bão số 8, số 9. Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện hàng ngày 

cho UBND thành phố (qua phòng Kinh tế). 

3. Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN Thành phố theo dõi chặt chẽ, 

thường xuyên, cập nhật tình hình diễn biến của bão, phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa – Truyền thông để cập nhật kịp thời thông tin và diễn biến của mưa bão, thông 

tin để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường xã, các đơn vị, các Tiểu ban 

PCTT&TKCN, các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố thực hiện 

nghiêm túc./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các đoàn công tác  của Thành ủy  

phụ trách phường, xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT TP; 

- Điện lực TP, Viễn thông TP; 

- Lưu:VT,PCTT. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

  
 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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