
UBND HUYỆN ĐOAN HÙNG 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TKCN 

Số:         /CĐ-BCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đoan Hùng, ngày        tháng   10  năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung ứng phó với hoàn lưu bão số 7 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN HUYỆN 

ĐIỆN: 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn; 

- Giám đốc xí nghiệp thủy nông Đoan Hùng. 

 

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, hồi 10 giờ, vị trí 

tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, dự báo trong 12 

giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu 

thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An; Do 

ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến 

ngày 17/10 ở các nơi trên khu vực tỉnh Phú Thọ trong đó có huyện Đoan Hùng 

xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, 

có nơi trên 250mm/đợt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và 

gió giật mạnh; Sông Lô và sông Chảy sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên 

từ 2-4m.  

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 14/10/2020 của Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Phú Thọ về việc tập trung ứng phó với 

hoàn lưu bão số 7; để chủ động ứng phó với mưa, lũ do hoàn lưu bão số 7 kết 

hợp không khí lạnh và các tình huống bất thường có thể xảy ra, Trưởng ban Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu: 

1. Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, thị 

trấn; Giám đốc xí nghiệp thủy nông Đoan Hùng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của Bão số 7 và tình hình mưa, lũ trên địa 

bàn; thông tin cảnh báo kịp thời đến các khu dân cư và người dân để chủ động 

phòng, tránh nhất là các khu vực dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng. 

- Kiểm tra, rà soát và sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các hồ 

chứa, đặc biệt tại các hồ chứa bị sự cố, xuống cấp. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, 

phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, có 

phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; đối với các hồ chứa 

xung yếu phải triển khai các biện pháp hạ thấp cao trình mực nước hồ để đảm 

bảo an toàn; bố trí lực lượng tuần tra canh gác đê, thường trực tại các hồ đập để 

chủ động phát hiện, xử lý kịp thời khi có sự cố; Chủ động kiểm tra vận hành các 
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cống dưới đê sông, đê ngòi để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời bảo vệ sản 

xuất.  

- Rà soát, chủ động phương án sơ tán, di dời người dân tại các khu vực có 

nhà ở không an toàn, vùng thấp trũng ven sông, ngòi, ngoài bãi sông, khu vực có 

nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, trên các lồng bè 

và khu vực nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tổ 

chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại 

các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, khu vực thường bị ngập, các bến 

đò. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng 

cứu khi có yêu cầu. 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ 

động chỉ đạo xử lý tình huống và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và TKCN huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT). 

2. Đài truyền thanh - Truyền hình huyện: tăng thời lượng phát sóng và tần 

suất đưa tin, nhất là các hệ thống phát thanh tại các xã, thị trấn về diễn biến thời 

tiết, bão và mưa lũ. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn 

kỹ năng phòng, tránh cho người dân đảm bảo an toàn trước mưa lũ. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà 

soát kiểm tra công trình đê điều, hồ đập sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.  

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời 

phát hiện các khu vực bị sạt lở, giao thông bị chia cắt và kịp thời chỉ đạo khắc 

phục các sự cố đảm bảo thông tuyến nhanh nhất và an toàn giao thông. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Chủ động bố trí lực lượng, 

phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ các xã, thị trấn kịp thời 

cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán khi có yêu cầu. 

6. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN 

huyện, Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các ngành theo 

dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, diễn biến thời tiết và khi có mưa lũ 

xảy ra, chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được phân công; chỉ đạo và phối 

hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, tránh, 

ứng phó với diễn biến mưa lũ và các nội dung Công điện này; căn cứ chức năng 

nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu 

khi có yêu cầu. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TTHĐND (B/c); 

- Trưởng ban; 

- Các Phó trưởng ban; 

- Các thành viên BCHPCTT và TKCN huyện; 

- Đài Truyền thanh - truyền hình huyện; 

- Lưu: VT, BCH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Đào Quý Cường 
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