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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

V/v khẩn trương chỉ đạo ứng phó cơn bão số 8 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG 

ĐIỆN: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

Hiện nay, bão số 8 đang tiếp tục di chuyển về phía đất liền của nước ta; dự 

báo từ chiều tối nay (25/10/2020) bão sẽ đổ bộ trực tiếp và gây mưa lớn tại các 

tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trong đó có địa bàn huyện Hải Lăng. 

Để tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ; đồng thời, 

chủ động ứng phó với cơn bão số 8 và thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND 

ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên cập nhật diễn biến của cơn bão số 8 và các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên để thông báo cho nhân dân trên địa bàn biết, chủ động phòng tránh; 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

- Chỉ đạo ngay việc gia cố, chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, kho 

tàng, hệ thống điện,… đồng thời triển khai đồng bộ việc chống đỡ, cắt, tỉa cành 

cây trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị và hai bên các tuyến đường giao thông.  

- Chỉ đạo di dời các hộ dân có nhà ở không đảm bảo an toàn, tạm bợ, dột 

nát, những nơi xung yếu, sạt lở, nguy hiểm đến nơi tránh trú bão an toàn, hoàn 

thành và báo cáo UBND huyện trước 17h00, ngày 25/10/2020. 

- 02 xã Hải An, Hải Khê chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Hải An tổ 

chức kiểm tra, hướng dẫn sắp xếp ghe, thuyền tại các vị trí neo đậu tránh, trú 

bão đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mọi tình huống. Thường 

xuyên thông tin về tình hình bão số 8, tuyệt đối không để ngư dân ra biển khi có 

bão gây nguy hiểm đến tính mạng. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công điện số 11/CĐ-

PCTT, ngày 23/10/2020 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN huyện. Chủ động 

triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8 theo phương châm “4 tại chỗ”; 

đảm bảo báo cáo, thông tin, liên lạc được thông suốt từ huyện đến xã, thôn. 

2. Phòng NN&PTNT huyện (cơ quan Thường trực BCH PCTT&TKCN): 

Theo dõi sát diễn biến cơn bão số 8, tình hình triển khai của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và chủ động nắm bắt thông tin toàn diện, kịp thời đề xuất 

UBND huyện phương án chỉ đạo khẩn cấp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 

cho nhân dân trên địa bàn. 
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3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện thường xuyên cập nhật, thông tin về 

lịch trình, diễn biến của bão để hướng dẫn cho các ngành, địa phương thông báo 

nhân dân biết, chủ động phòng, tránh. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và Đồng biên phòng Hải An 
chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị, địa phương 

để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. 

5. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện trực tiếp về tại địa 

bàn để chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai khắc phục lũ lụt và triển khai ứng phó 

bão số 8, báo cáo tình hình về UBND huyện trước 17h00, ngày 25/10/2020. 

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phân công trực ban, theo dõi 

chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

địa chỉ websites: https://www.kttv.gov.vn/kttvsite/; http://vndms.dmc.gov.vn/; 

đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định về Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN (qua phòng NN&PTNT huyện).  

- Chủ động triển khai công tác khắc phục thiệt hại mưa lũ đảm bảo hoàn 

thành các nội dung và thời gian quy định tại Kế hoạch số 1004/KH-UBND ngày 

23/10/2020 của UBND huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);                     

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- BTVHU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện. 

- VP BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Trung tâm VHTT-TDTT huyện (đưa tin);  

- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- CVP, PVP, TH; 

- Lưu: VT. 
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