CÔNG ĐIỆN
Số: 01/CĐ-BCH PCTT&TKCN hồi 15 giờ 00 ngày 01/8/2020
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN SÔNG LÔ
ĐIỆN:
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch.
Theo Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia. Trưa nay, áp
thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên Quốc tế là Sinlaku.
Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền
phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình - Nghệ An
khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8
(60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km
tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi
được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ
Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trên đất
liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật
mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi
giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ,
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 13
giờ ngày 03/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ
Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu của bão số 2, di
chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ nay
đến ngày 05/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa
phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra
lốc, sét và gió giật mạnh.
Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu
các đồng chí thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Lập Thạch
và nhân dân trong huyện triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 trên các phương tiện thông tin đại
chúng; thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân biết để chủ động phòng tránh; triển
khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, nhất là dông lốc, mưa lớn, ngập úng diện rộng có
thể xảy ra.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, triển khai thực hiện
đồng bộ Kế hoạch PCTT& TKCN; Phương án Phòng tránh lũ quét và sạt lở đất của
huyện; Phương án Phòng chống thiên tai &TKCN tại các hồ chứa, trạm bơm và hệ
thống công trình thủy lợi; Phương án trọng điểm xung yếu đê tả Lô, huyện Sông Lô đã

được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra đê, kè, cống, các hồ đập, đường tràn xả lũ, phát
hiện và xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn công trình. Sẵn sàng triển khai lực
lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.
3. Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hệ thống các trục tiêu, tổ chức khơi
thông các luồng lạch, tháo dỡ các vật cản (đăng, đó, trục vớt dong, rác) trên các trục tiêu
để có thể tiêu thoát nước nhanh nhất, bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Các xã
được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý cống dưới đê đặc biệt là cống Cầu Mai, cống
Đọ, cống Ngạc phải có người thường trực, đóng, mở cống kịp thời. Chủ động các
biện pháp bảo vệ các diện tích lúa, hoa màu và các diện tích nuôi trồng thủy sản.
4. Kiểm tra, rà soát chặt chẽ các khu vực dân cư sinh sống ven sông suối, khu
vực thấp, trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá. Cảnh báo cho các hộ dân sinh
sống và có các hoạt động gần các khu vực đó. Đồng thời có phương án sẵn sàng di dời,
sơ tán, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lập các
chốt canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, các bến
đò, bến phà để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi có mưa lớn xảy ra.
Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông khi lũ về hoặc khi thực hiện xả lũ
khẩn cấp, để đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.
5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Kiểm tra
ngay việc thi công các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện đảm bảo
an toàn cho công trình và không ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong mùa mưa
bão, việc tiêu thoát nước, phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp.
6. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch phối hợp với UBND
các xã, thị trấn chủ động kiểm tra các hồ đập, các đường tràn xả lũ; triển khai
phương án đảm bảo an toàn hồ chứa. Kiểm soát chặt chẽ việc vận hành hồ chứa
theo quy định. Thông báo kịp thời việc xả lũ hồ để các tổ chức, cá nhân vùng hạ du
chủ động phòng tránh.
7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan
đơn vị mình, chủ động có biện pháp và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo
an toàn khi có mưa, bão, lũ xảy ra.
8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo quy định; tổng hợp báo cáo
kịp thời mọi diễn biến về thường trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện
theo số máy: 0211.3638.451; địa chỉ Email: nnptnt.sl@vinhphuc.gov.vn.
BCH phòng chống thiên tai &TKCN huyện yêu cầu các đồng chí thành viên BCH
PCTT&TKCN huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch nghiêm túc thực hiện./.
s

Nơi nhận:
- BCH PCTT&TKCNtỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy - HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (c/đ)
- Như kính gửi (th/h);
- Lưu: VT, BCH.
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