
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BỐ TRẠCH 

Số:            /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bố Trạch, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 

V/v ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây mưa lũ lớn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

 

- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn kiêm Phòng thủ dân sự huyện; 

   - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình: Trong 06 giờ 

qua từ (07h - 13h ngày 16/10/2021), khu vực Quảng Bình đã có mưa to đến rất to 

với lượng phổ biến từ 30 - 55mm, có nơi cao hơn như: Tân Mỹ 86mm, Thượng 

Hóa 75mm, Hương Hóa 70mm, Minh Hóa 68mm, Phong Nha 67mm. Dự báo: 

Trong 06 giờ tới khu vực tỉnh Quảng Bình tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven 

sông, suối, đặc biệt là huyện Bố Trạch. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng 

thấp, đặc biệt là huyện Bố Trạch. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Để chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ 

dân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm các Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Bình; Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 06/9/2021, Công văn 

số 1678/UBND-NN ngày 07/9/2021 của UBND huyện Bố Trạch; Công điện số 

16/CĐ-BC ngày 11/10/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm PTDS huyện 

và Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện Bố Trạch. Tổ 

chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để triển khai các biện 

pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” gắn chặt với công 

tác phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo người dân tiếp tục chủ động dự trữ lương thực, nước uống, nhu 

yếu phẩm, nhất là các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt, 

ngập lụt, đề phòng mưa lớn kéo dài. Đặc biệt các xã, khu vực thường xuyên bị chia 

cắt do mưa lũ như: Liên Trạch, Thượng Trạch, Hưng Trạch, Cự Nẫm (Hà Môn, 

Mỹ Sơn), TTNT Việt Trung (Bản Khe ngát), Xuân Trạch (thôn 9,10), Phúc Trạch 

(Thanh Sen 3,4), Tân Trạch (Bản Đoòng, Bắc Trạch (thôn 7,8,9) phải chủ động có 

phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, mì ăn liền, thuốc men, nước uống đề 

phòng lũ lụt chia cắt dài ngày. 
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- Thông báo cho người dân, các cơ quan, công sở, trường học, trạm y tế, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh... ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu chủ động kê cao, 

di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.  

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt 

lở đất, ngập sâu chủ động sơ tán, di dời người dân, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, 

người lao động và tài sản đến nơi an toàn. Tuyệt đối không cho người dân đi câu 

cá, thả lưới, vớt củi tại các khu vực ven biển, sông, suối, cầu khi mưa lũ xảy ra, đặc 

biệt chú ý các trẻ nhỏ... Chỉ đạo từng thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố thiết lập, công 

khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin, kịp thời triển khai các phương án ứng phó 

với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. 

- Đối với các xã miền núi không để người dân vào rừng trong thời gian mưa 

lũ xảy ra; rà soát, nắm chắc thông tin người đi rừng, thông báo cho người nhà hoặc 

người dân đi rừng và người dân ở trong các lán trại trong rừng trở về nhà hoặc tìm 

nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét, lũ ống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho 

người dân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn khi 

mưa lũ xảy ra, nhất là vùng cửa sông, cửa biển và các tàu vùng du lịch.  

- Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện 

thiên tai, nhất là tại các khu cách ly tập trung, trạm y tế, các điểm, khu sơ tán tập 

trung… 

- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du, an toàn 

hồ đập, ưu tiên trên hết là an toàn tính mạng người dân; chủ động điều tiết xả lũ hợp 

lý nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập và vùng hạ du; triển khai lực lượng ứng trực bảo 

đảm an toàn đê điều, hồ đập chứa nước, nhất là các tuyến đê, kè, hồ chứa nước đang 

thi công, xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước. 

- Gia cố, neo chặt các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại cửa sông và trên sông 

nhằm đảm bảo an toàn; chủ động di dời người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi 

trồng thủy sản, các trang trại chăn nuôi... đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người 

dân ở lại khi mưa lũ, xảy ra. Đảm bảo an toàn các tuyến cầu phao dân sinh, nếu 

thấy mất an toàn thì phải tháo giỡ ngay. 

- Chú ý cảnh báo ngay hoặc cắt cử lực lượng chốt chặn để hướng dẫn, phân 

luồng giao thông tại các khu vực ngầm tràn, điểm chảy tràn có nguy cơ ngập sâu, 

nước chảy xiết. Khi thấy mất an toàn thì cấm không cho người và phương tiện qua 

lại. 

- Chỉ đạo đơn vị thi công các công trình trên địa bàn có phương án đảm bảo 

an toàn cho công trình và tài sản. 

- Đối với UBND thị trấn Phong Nha, Hưng Trạch, Xuân Trạch: Thường 

xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động tuần tra, quan sát các hiện tượng bất 

thường về địa chất, địa mạo, chủ động di dời người dân sớm trước một bước nếu 

thấy không an toàn. Cụ thể: 
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+ Tại Phong Nha có phương án sơ tán đối với 36 hộ dân (30 hộ dân tại đồi 

Hạ Vàng, TDP Xuân Sơn; 06 hộ dân có đồi cao và dốc, dọc đường đi xã Liên 

Trạch tại TDP Xuân Sơn) có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn.  

+ Tại Hưng Trạch có phương án sơ tán đối với các hộ dân ở thôn Thanh 

Bình 3, Khương Hà 3, Thanh Hưng 1 có nhà ở sát chân đồi cao, dốc và nguy cơ 

cao bị sạt lở đến nơi an toàn. 

+ Tại Xuân Trạch có phương án đảm bảo an toàn cho 15 hộ dân ở thôn 9, 

xung quanh khu vực sạt lở tại sông Ngọn Rào. 

- UBND các xã, thị trấn dọc đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh sẵn 

sàng các địa điểm, đảm bảo cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu 

yếu phẩm thiết yếu, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tránh trú; đồng 

thời đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 để người dân từ 

các tỉnh phía Nam về quê lưu thông qua địa bàn huyện Bố Trạch tạm tránh trú 

trong thời gian mưa lũ gây chia cắt, gián đoạn giao thông. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi nhánh Thủy 

nông Bố Trạch hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ hồ chứa thủy lợi vận 

hành hồ chứa đảm bảo an toàn. Việc xả nước đón lũ ở các hồ chứa phải căn cứ vào 

tình hình mưa lũ từng lưu vực hồ chứa và mực nước lũ vùng hạ du để vận hành, 

tuyệt đối không để ngập lụt vùng hạ du do vận hành xả lũ. Triển khai lực lượng ứng 

trực bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi 

công sửa chữa.  

4. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương 

tiện, trang thiết bị thường trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy 

ra, đảm bảo an ninh trật tự, hệ thống giao thông, hệ thống thông tin, hệ thống điện, 

nước sinh hoạt vận hành thông suốt; kiểm tra lại phương án huy động, điều động 

lực lượng, phương tiện, nhiên liệu (bao gồm cả tàu, thuyền nhỏ để di chuyển trong 

khu dân cư, tàu thuyền ứng cứu từ các địa phương khác khi nước lũ lên cao) tham 

gia cứu hộ, cứu nạn; chủ động triển khai phương tiện, lực lượng về các vùng xung 

yếu sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Giao lực lượng Quân sự thống 

nhất tham mưu UBND các cấp trong điều phối, chỉ đạo các lực lượng tham gia 

phòng chống thiên tai (nòng cốt là dân quân, công an, biên phòng, xung kích 

phòng chống thiên tai). 

5. Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công ty TNHH MTV 

Lâm công nghiệp Long Đại, Bắc Quảng Bình, Công ty cổ phần giống lâm nghiệp 

Bắc Trung Bộ, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các Ban 

Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, lực lượng bảo vệ rừng rà soát lại các trạm, 

chốt, lán trại bảo vệ rừng, chủ động di dời, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, 

lũ ống, lũ quét, trong trường hợp cần thiết tạm thời rút lực lượng khỏi chốt, lán trại 

đảm bảo an toàn cho lực lượng giữ rừng, bảo vệ rừng. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẵn sàng dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng 

hóa thiết yếu bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ Nhân dân khi 

khả năng mưa lũ, ngập úng, chia cắt kéo dài, đặc biệt là những khu vực vùng sâu, 
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vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống; hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, 

khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu phao.  

7. Phòng Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-

19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung, khu cách ly tập trung, điểm sơ tán. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo kịp 

thời tình hình thời tiết, diễn biến của mưa, lũ, thiên tai cho BCH PCTT và TKCN 

kiêm PTDS huyện, UBND các xã, thị trấn để chủ động công tác ứng phó và chỉ 

huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Phối hợp với các địa phương và Trung tâm 

Y tế dự phòng huyện có phương án xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt, xác 

động vật sau khi lũ lụt kết thúc. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học chỉ đạo giáo viên chủ 

nhiệm và toàn thể giáo viên toàn huyện thông báo cho phụ huynh quan tâm, nhắc 

nhở các em học sinh, cháu nhỏ không được chơi nghịch tại khu vực có nước nhằm 

tránh tai nạn không đáng có xảy ra. Rà soát các điểm trường ở những vùng thấp 

trũng, thường xuyên bị ngập lụt để chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho 

các trang thiết bị dạy học, sách vở, tài liệu... Đối với các trường chuẩn bị triển khai 

học trực tuyến, cắn cứ tình hình mưa lũ chủ động tham mưu UBND huyện cho học 

sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. 

10. Điện lực Bố Trạch, Viễn thông Bố Trạch, VIETTEL, Ban quản lý các 

công trình công cộng rà soát, kiểm tra và có phương án đảm bảo an toàn các cột 

điện, cột tháp cao, cây xanh, biển quảng cáo... để hạn chế rủi ro và thiệt hại do 

mưa, lũ nhằm đảm bảo liên lạc, giao thông được thông suốt.  

11. Đài Truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật về diễn biến của mưa lũ 

để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. 

12. Các Thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

kiêm Phòng thủ dân sự huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối 

hợp với các địa phương được phân công phụ trách chỉ đạo, triển khai công tác 

phòng chống, ứng phó với mưa, lũ nhằm đảm bảo an toàn sản xuất, tài sản, tính 

mạng và đời sống Nhân dân. 

Lưu ý: khi triển khai thực hiện cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Thường trực Huyện uỷ; (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện;                         

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Các TV BCH PCTT &TKCN kiêm PTDS huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (để phát ngay); 

- Lưu: VT, NN.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thủy 
  


		thuynv.bt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-17T14:16:00+0700


		2021-10-17T16:59:33+0700


		2021-10-17T17:00:22+0700


		vp.bt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-17T17:00:55+0700


		vp.bt@quangbinh.gov.vn
	2021-10-17T17:03:27+0700




