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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    TP. Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

               

 
CÔNG ĐIỆN KHẨN 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

ĐIỆN: 
  

 - Ủy ban nhân dân thành phố,  

 - Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, 

 - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp thành phố, 

 - Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy  

            chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phường xã. 
             

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới 

nên toàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được 

từ 7h ngày 06/10 đến 13h ngày 08/10 tại một số trạm khí tượng thủy văn đo được 

từ 100 đến 200mm, cá biệt có nơi gần 300mm. Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn 

Hà Tĩnh, từ nay đến 10/10 mưa lớn vẫn còn tiếp diễn phức tạp, dự báo lượng mưa 

phổ biến ở mức từ 300-500mm, có nơi trên 500mm.  

Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

do mưa lũ gây ra; thực hiện Công điện khẩn số 2608-CĐ/TU ngày 09/10/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND thành phố; 

đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể cấp thành phố, 

các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát phường xã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1372/CĐ-TTg, 

ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 2608-CĐ/TU ngày 

9/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện số 20/CĐ-UBND, ngày 

07/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 

09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về phòng, chống mưa lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là; chuẩn bị đầy đủ và chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp 

khẩn cấp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính 

mạng cho người, tài sản của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân.  

2. Rà soát các vùng dân cư có nguy cơ xảy ra ngập úng để kịp thời thông báo, 

hướng dẫn Nhân dân chủ động ứng phó; chủ động lực lượng sẵn sàng di dời các hộ 

dân tại các khu vực nguy hiểm; thông tin kịp thời, khuyến cáo, hướng dẫn người 

dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; 

không để người dân đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính 

mạng cho người dân. Địa phương để xảy ra tắc trách, ảnh hưởng đến tính mạng 



của người dân thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu 

trách nhiệm.  

3. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay các biện pháp 

nạo vét, vận hành hệ thống thoát nước đô thị; gia cố, bảo vệ an toàn đê điều. Chỉ 

đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng 

thường xuyên đưa tin về tình hình, diễn biến mưa lũ để các địa phương, các ngành 

và Nhân dân biết, chủ động phòng tránh. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ 

thống điện; đảm bảo cung ứng nguồn hàng hóa trong trường hợp thời tiết diễn biến 

phức tạp. 

4. Đảng ủy các phường xã chỉ đạo UBND và hệ thống chính trị triển khai 

đồng bộ các giải pháp; chú ý bố trí lực lượng thường xuyên xử lý tắc nghẽn các hố 

ga, chống ngập úng cục bộ. Tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp; hỗ trợ, động viên bà con nông dân, huy động lực lượng thu 

hoạch các loại cây ăn quả, các loại rau màu, thủy sản, hải sản đã đến kỳ thu hoạch; 

có phương án đảm bảo an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy sản, hải sản. Thường 

xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố, 

Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Thành ủy để chỉ đạo, xử lý các tình 

huống. 

5. Đảng uỷ Quân sự, Đảng ủy Công an thành phố chủ động bố trí lực lượng, 

phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị sẵn sàng ứng cứu và xử 

lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; 

phối hợp tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

6. Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy phân 

công các thành viên thường xuyên bám nắm địa bàn, đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo cấp 

ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; đồng 

thời chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, 

đảm bảo an ninh trật tự. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện, 

thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng và các ban Đảng TU,     (để báo cáo) 

- BCĐ Tỉnh về P.C thiên tai, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Trung tâm VH-TT, 

   (để đưa tin kịp thời)  

- Lưu. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
 

(đã ký) 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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