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CÔNG ĐIỆN VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

(Số:         /CĐ.UBND ngày        /6/2022) 

CHỦ TỊCH UBND -TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ 

TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN QUẾ PHONG 

                     Điện: 

                        - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

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

                               - Các Đồn Biên phòng Tri Lễ, Hạnh Dịch, Thông Thụ;    

                               - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Các Công ty Thủy điện đóng trên địa bàn; 

- Chi nhánh Thủy lợi Quế Phong; 

                               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                                                                                                                                                                                                                                             huyện Quế Phong. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp 

thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.  

Hồi 01 giờ ngày 29/6, vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 

độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía 

Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.  

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, 

mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm; đến 01 giờ ngày 30/6, vị trí 

tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần 

đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp 

thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành 

bão, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 

TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn -Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các  xã, thị 

trấn; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; các Đồn Biên phòng Tri Lễ, 

Hạnh Dịch, Thông Thụ; các công ty Thủy điện đóng trên trên địa bàn; Chi 

nhánh Thủy lợi Quế Phong và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới và 

thông tin kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; tổ chức 

kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, những nơi 

thường xuyên có sấm sét, các hộ dân sống ven sông, suối, đồng thời sẵn sàng 
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các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi 

có tình huống xẩy ra. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi diễn biến của 

bão, tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến các thôn, bản và người dân nhất 

là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để chủ 

động các biện pháp phòng tránh; 

- Kiểm tra, rà soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở 

đất, sạt lở bờ sông, suối chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị 

lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy 

ra; 

- Chủ động bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm 

theo phương châm 4 tại chỗ tại các khu vực xung yếu, nhất là các khu vực dễ bị 

chia cắt để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông 

khi cần thiết; 

- Triển khai phương án phòng chống lụt bão cứu hộ, cứu nạn theo phương 

án đã được phê duyệt.  

3. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện thường xuyên theo 

dõi kịp thời nắm bắt tình hình theo địa bàn được phân công, báo cáo về Cơ quan 

thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện.  

4. Các cơ quan cứu hộ cứu nạn (Ban chỉ huy Quân sự huyện, các Đồn biên 

phòng..) sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi 

có yêu cầu. 

5. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông huyện tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp 

đến người dân để biết và chủ động phòng tránh, ứng phó. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện (qua phòng Nông nghiệp 

&PTNT số điện thoại: 02383.885.286; 0936 067 567) để chỉ đạo, xử lý, báo cáo 

cấp trên kịp thời./.  

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ; HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 
 

 

Bùi Văn Hiền 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-29T11:17:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	BÙI VĂN HIỀN<minhhienquephong@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-29T15:31:15+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong<quephong@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-29T15:31:25+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong<quephong@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




