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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó mưa lũ  
kết hợp với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông  

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. 

Trong 24 giờ qua tại địa bàn huyện Hải Lăng tiếp tục có mưa rất to, đã gây 
ra lũ lớn; trong đó, mực nước ở khu dân cư của một số xã như: Hải Thượng, Hải 
Lâm, Hải Trường,... đã vượt đỉnh lũ năm 1999. Theo dự báo của Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện nay trên biển Đông đang hình thành một 
vùng áp thấp nhiệt đới hướng vào khu vực Trung Bộ nguy cơ mưa lớn và lũ lụt 
tiếp tục diễn ra phức tạp, kéo dài.  

Để tiếp tục chủ động ứng phó khẩn cấp trước những diễn biến phức tạp của 
mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo kiên quyết di dời 
các hộ dân ở những vùng có thể ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn; tuyệt đối 
không lơ là, chủ quan, khi nước dâng cao mới thực hiện di dời. 

2. Yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn; Ủy ban mặt trận và các đoàn thể xã 
tích cực vào cuộc chỉ đạo việc ứng cứu, di dời và ứng phó thiên tai, nhất là lực 
lượng xung kích: Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ,… 

3. Nghiêm túc chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Công điện số 05/CĐ-
UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện. Kiểm tra, rà soát phương án 
dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ tại địa bàn các 
xã, thị trấn trong trường hợp mưa lũ kéo dài theo phương châm “4 tại chỗ”./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;                            
- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 
- BTV HU, TT HĐND huyện (b/c); 
- BTT UBMTTQVN huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện. 
- VP BCH PCTT&TKCN huyện; 
- Trung tâm VHTT-TDTT huyện (đưa tin);  
- Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; 
- CVP, PVP, TH; 
- Lưu: VT. 

 
 


