CÔNG ĐIỆN
Số: 09/CĐ-PCTT hồi 14giờ 00' ngày 27/10/2021
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG
THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐIỆN:
- Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các chủ hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trong tỉnh.
Theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp
thấp do áp thấp nhiệt đ i suy yếu, trong chi u nay
ở tỉnh Thừa Thi n Huế
tiếp t c c
ưa to đến rất to v i lượng ưa hoảng 20, c nơi tr n
.
Tiếp đến từ đ
đến ngày
do ảnh hưởng của hông hí lạnh và nhiễu
động gi Đông, tỉnh Thừa Thi n Huế tiếp t c c
ưa vừa, ưa to, c nơi ưa rất
to, tình hình ưa l n còn c diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vùng
gò đồi, vùng núi, ngập úng hu vực thấp trũng ven biển, đầ phá, các hu đô thị.
Vùng biển c gi ạnh, biển động. Cấp độ rủi ro thi n tai do ưa l n: Cấp .
Dự báo, mực nư c tr n sông Hương tại Ki
ong và sông Bồ tại hú c c
hả năng l n tr n báo động II, các sông hác trong tỉnh sẽ dâng cao, xâ thực, sạt
lở bờ biển tiếp t c diễn biến phức tạp.
Để chủ động ứng ph v i ưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại v người, tài
sản của nhà nư c và nhân dân, Văn phòng Ban Chỉ huy CTT và TKCN tỉnh đ
nghị Ban Chỉ huy CTT và TKCN các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở,
ban ngành trong tỉnh triển hai các nội dung sau:
1. Tiếp t c thực hiện Công điện số
CĐ-UBND ngày
UBND tỉnh v ứng ph v i ưa lũ, ngập l t và sạt lở đất.

của

2. T chức lực lượng hư ng dẫn đả bảo an toàn cho người và phương tiện
đi qua các hu vực ngầ tràn, ngập úng; Nghi
cấ người dân v t củi, đánh
b t cá tr n sông.
3. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây
dựng, thủy lợi, thuỷ điện, công trình hạ tầng c phương án bảo vệ an toàn tuyệt
đối cho cán bộ nhân vi n, người lao động; Chủ động phương án hơi thông dòng
chảy; Đả bảo an toàn phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển báo,
hư ng dẫn đả bảo an toàn cho người và phương tiện tha gia giao thông đi qua
hu vực hiện trường thi công dở dang.
4. Công ty Điện lực Thừa Thi n Huế t chức iể tra, theo dõi sát diễn biến
ưa lũ và c phương án sa thải lư i điện đả bảo an toàn.
5. Các chủ công trình hồ chứa nư c thủy lợi, thủy điện t chức trực ban theo dõi,

thực hiện nghi túc Quy trình vận hành đã được ph duyệt đả bảo an toàn công trình
và an toàn vùng hạ du.
6. T chức trực ban nghi
túc, hông chủ quan; Sẵn sàng lực lượng,
phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ịp thời triển hai ứng cứu hi c y u cầu./.
Nơi nhận:
- Như tr n;
- Ban CĐQG v CTT để b c ;
- UBQG Ư SCTT TKCN để b c ;
- Tỉnh ủy để b c ;
- HĐND để b c ;
- UBND tỉnh để b c ;
- Trưởng Ban và các .Trưởng ban để b c ;
- ưu: VT.
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