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Kính gửi: 

 

 

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện; 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

        
Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ hoạt 

động mạnh kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu và nhiễu động 

gió Đông trên cao nên từ đêm 07/9 đến sáng ngày 08/9 trên địa bàn huyện đã có 

mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ  20mm-44mm. Theo dự báo của Đài Khí 

tượng thủy văn Hà Tĩnh, trên địa bàn huyện Hương Sơn từ ngày 08/9 đến ngày  

10/9 tiếp tục có mưa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa có khả năng đạt ở mức 70 - 

150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; từ ngày 11/9 đến ngày 14/9, mưa có xu 

hướng giảm, có lúc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, hạn chế tối đa thiệt hại 

do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá, 

tắm ở những khu vực lũ nguy hiểm, tránh tình trạng chủ quan để xảy ra thiệt hại 

về người do mưa lũ. Rà soát cụ thể và thông báo để các hộ dân nằm trong vùng 

có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, vùng ngập sâu, chủ động phòng tránh, không 

vào rừng, không chăn thả gia súc, lấy nước sản xuất ở ven sông, suối. 

- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện điều tiết các công trình tiêu thoát 

lũ, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa Hè Thu; phân công lực lượng sẵn sàng 

trực, canh gác, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm nước lụt ngập lâu, 

ngập sâu, các tuyến đường nước chảy xiết; khi có sự cố hoặc ngập sâu phải bố 

trí lực lượng trực canh gác, hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người và phương 

tiện qua lại. 

- Chủ động kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập đã xuống cấp, sẵn sàng 

phương án đảm bảo an toàn và kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân vùng hạ 

du hồ chứa. Đối với các công trình đang thi công dang dở phải có phương án 

đảm bảo an toàn cho người, vật tư thiết bị và công trình. 



- Đối với xi măng đã nhận để làm đường giao thông, rãnh thoát nước, 

kênh mương nội đồng cần có phương án bảo quản để tránh bị ướt, trôi bằng các 

phương pháp như che bạt, kê kích hoặc di chuyển xi măng lên vị trí cao... 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng 

triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng 

điểm; có phương án khắc phục kịp thời không để xảy ra ách tắc giao thông kéo 

dài khi có sạt lở đất, đá taluy đường. Hướng dẫn các xã, thị trấn có phương án 

bảo quản tốt lượng xi măng đã cấp. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, 

lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, tuyệt đối không để xảy ra tình 

trạng học sinh chết đuối trong mưa, lũ. 

4. Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện: Đối với các 

công trình do huyện làm chủ đầu tư đang thi công dang dở phải có phương án 

đảm bảo an toàn cho người, vật tư thiết bị và công trình. 

5. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm: Kiểm 

tra, chuẩn bị tốt phương tiện cứu hộ (được giao quản lý), duy trì lực lượng 

thường trực, sẵn sàng điều động làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

6. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn huyện: Theo địa bàn, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên bám sát cơ 

sở để đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương triển khai công tác phòng, 

chống thiên tai. 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi chặt chẽ diễn 

biến mưa lũ, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện triển khai các phương án phòng, chống, 

ứng phó kịp thời và hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo xử lý 

các tình huống khẩn cấp. 

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách, yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; các phòng, ngành, địa 

phương triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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