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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

 
Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai có xu thế phức tạp, cực đoan, 

bất thường, mưa lớn, ngập lụt cục bộ, lũ quét, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra 

tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Thực hiện Công điện số 803/CĐ-TTg ngày 09/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc 

Trung Bộ; nhằm chủ động ứng phó trước mùa mưa lũ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế  

- Quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn. 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo, triển khai các biện 

pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tập trung 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ; tổ chức kiểm soát chặt chẽ 

việc đi lại qua ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu.  

- Khẩn trương thu hoạch dứt điểm vụ Hè Thu trước ngày 25/9/2022; gia cố 

lồng bè, khu nuôi thuỷ sản đảm bảo an toàn khi có thiên tai. 

- Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn theo phương án đã xây dựng trước mùa mưa lũ; chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ 

sung các phương án ứng phó với thiên tai: Phương án huy động phương tiện, vật 

tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ; phương án huy động, lực lượng tại chỗ; phương án 

ứng phó, di dời sơ tán dân các vùng có nguy cơ mất an toàn ven suối, khu vực lũ 

quét, sạt lở đất vùng đồi, vùng núi các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, Phú 

Lộc, Phong Điền; các điểm sạt lở đất tại đèo Phước Tượng, Phú Gia, đường cao 

tốc Cam Lộ - Túy Loan, Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, các hộ dân thôn Cổ 
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Bi - Phong Sơn; vùng sạt lở sạt lở ven sông, ven biển, vùng thấp trũng ngập lụt 

hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. 

- Ngay sau các đợt lũ, các địa phương triển khai khảo sát hiện trạng ngập 

lụt, đánh vết lũ để làm cơ sở điều chỉnh vận hành các công trình hồ chứa nước 

đảm bảo an toàn hạ du tối ưu; phục vụ công tác quy hoạch xây dựng; phương án 

phòng chống lũ. 

2. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi sát tình hình khí tượng 

thủy văn, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo, 

truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành và nhân dân chủ 

động ứng phó. 

3. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Ban Quản lý dự 

án đôn đốc các nhà thầu thi công công trình đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 

Phong Điền - Điền Lộc, cầu qua cửa Thuận An,... có phương án đảm bảo an toàn 

cho người và phương tiện tham gia thi công; đảm bảo an toàn các các khu vực 

dân cư lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng trượt lở đất, dòng chảy bùn, cát, ngập lụt, 

đường vào các hồ chứa thủy lợi, nhà máy thủy điện, các tuyến đường công vụ 

phục vụ thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn,...; rà soát phương án bố trí phương 

tiện giao thông, vật tư tham gia ứng phó sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh.  

4. Sở Xây dựng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các tháp viễn thông, trụ 

ăng ten, nhà máy, công trình, công trường đang thi công, nhất là giàn giáo, cần 

trục tháp, nhà cao tầng, chung cư cũ xuống cấp, công trình ngầm trước khi mưa 

bão xảy ra; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện cắt, 

tỉa hệ thống cây xanh phù hợp với tình hình tại các địa phương.   

5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp các địa phương thường xuyên kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ các nhà máy thuỷ điện.  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các địa phương kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa lũ; kiểm tra, rà 

soát khu tránh trú bão, trang thiết bị an toàn của các tàu, thuyền thuỷ sản.  

7. Sở Y tế tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương 

tiện, dụng cụ cấp cứu, hóa chất xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng phòng chống 

dịch bệnh khi có thiên tai xảy ra. 

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực 

hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân 

gặp khó khăn do thiên tai. 
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9. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc phục 

vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong 

mọi tình huống. Chỉ đạo Trung tâm Điều hành đô thị thông minh sử dụng Hue-

S, tổng đài 19001075 phục vụ phòng chống thiên tai.   

10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra phương án đảm bảo an toàn 

phòng chống thiên tai tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thuộc 

phạm vi quản lý; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để 

chủ động cho học sinh nghỉ học, không đến trường bảo đảm an toàn cho học 

sinh, thầy cô giáo khi có thiên tai xảy ra. 

11. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kiểm tra phương án đảm bảo an 

toàn hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão.  

12. Các chủ đập khẩn trương rà soát các phương án phòng chống thiên tai, 

phương án ứng phó tình huống khẩn cấp theo quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho công trình và an toàn hạ du trong mùa mưa lũ; phối hợp với chính quyền địa 

phương để cập nhật phương án huy động phương tiện, vật tư tại chỗ; phương án 

huy động, lực lượng tại chỗ; quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, 

thông báo, cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du trong quá trình vận hành điều tiết lũ 

các hồ chứa nước.   

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh rà soát phương án huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương 

phục vụ công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ. 

14. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

- Rà soát kiện toàn, đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ huy, cơ quan thường 

trực Ban Chỉ huy; hướng dẫn các địa phương đảm bảo hoạt động tham mưu chỉ 

đạo điều hành phòng, chống thiên tai trong mọi tình huống. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá 

công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ 

của các ngành, địa phương.  

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình diễn biến khí tượng 

thủy văn, kịp thời tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ huy và Ủy ban nhân dân tỉnh ứng 

phó mưa lũ,quyết định vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy lợi, thủy điện 

trên địa bàn; tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du như 

tháp báo lũ, cụm còi, tín hiệu thông báo; phối hợp, hỗ trợ tăng cường tập huấn 
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nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về vận hành hồ chứa nước cũng như 

cộng đồng dân cư vùng hạ du.  

15. Các Sở, ban, ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối 

hợp địa phương chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai ngành mình phụ trách 

bảo đảm an toàn trước thiên tai. 

Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối 

hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai 

thực hiện các nội dung tại Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV; 

- Báo Thừa Thiên Huế; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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