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THÔNG BÁO 

Về việc chủ động triển khai phòng chống cơn bão số 5  

 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của của 

UBND Huyện Can Lộc. Nay Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã Thiên Lộc thông báo cho các đơn vị thôn, 2 trường học, trạm y tế, 2 HTX 

nông nghiệp cùng toàn thể nhân dân trên toàn xã được biết. 

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Hồi 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm 

bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 

khoảng 340km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

10 (90-100km/giờ), giật cấp 12; dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng 

Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm, đến 07 

giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, ngay 

trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng 

gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên 

Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 

11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh 

Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao 

chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa 

Biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-10, 

sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, biển động dữ dội, Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 

3. Do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 5, nên thời tiết khu vực Hà 

Tĩnh từ đêm nay (17/9) đến ngày 19/9 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa 

lớn tập trung vào ngày và đêm 18). Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng ở mức 150 

- 300 mm, có nơi trên 300 mm.  

   Để chủ động phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xẩy ra, 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Yêu cầu các thôn, 

trường học, trạm y tế, HTX và bà con nhân dân thực hiện khẩn trương nghiêm túc 

một số nội dung sau: 

     1. Tiếp theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 5 trên các phương tiện 

thông tin, truyền thông để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp; 

thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân, nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các 



hồ chứa, vùng thấp trũng trong khu vực có thể xảy ra nguy hiểm để chủ động các 

biện pháp ứng phó, phòng tránh.   

   2. Cấp ủy, Ban cán sự các thôn, tổ xung kích phòng chống thiên tai ở các đơn 

vị thôn chủ động bố trí lực lượng để giúp nhân dân  trong việc kê kích tài sản, 

lương thực, thực phẩm, neo giằng nhà cửa và có kế hoạch di dời người già, trẻ em 

và vật nuôi đến nơi cao ráo, tổ chức phát quang, vận động các hộ dân có  mô hình 

thu hoạch cá hoặc làm lưới chắn đảm bảo an toàn khi Bão, lụt xẩy ra. Tổ chức lực 

lượng trực thường xuyên kiểm tra, bão vệ an toàn hồ đập.  

3. Các tổ xung kích phòng chống thiên tai của các thôn tổ chức bố trí lực lượng 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện tốt công tác phòng 

chống thiên tai. 

4. Giao cho Ban chỉ huy quân sự, Ban công an xã chuẩn bị kế hoạch điều động 

lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu, chủ động các phương án huy động lực 

lượng, kiểm tra, bão dưỡng phương tiện (thuyền máy) để triển khai công tác cứu 

hộ, cứu nạn khi có tình huống xẩy ra. 

5. Các cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế, HTX có kế hoạch bão vệ cơ sỡ vật 

chất trang thiết bị dạy học, có phương án xã nước ở đập khe trúc, đảm bảo an toàn 

trách hư hỏng mất mát. 

6. Các thành viên BCĐ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã được 

phân công phụ trách các thôn thường xuyên bám sát cùng cấp ủy, ban cán sự thôn, 

Tiểu ban phòng chống thiên tai của thôn để tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai có hiệu quả. Đồng thời báo các 

tình hình về Thường trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã. 

7. Đài truyền thanh xã và các hệ thống loa phát thanh của thôn thường xuyên 

thông báo diễn biến của cơn bão số 5 và tình hình mưa, lũ cho nhân dân được biết 

để chủ động ứng phó. 

8. Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan đơn vị, trường trạm, HTX, 

Cấp ủy, Ban cán sự các thôn, Tổ xung kích phòng chống thiên tai, Thủ trưởng, 

Hiệu trưởng các trường, trạm trưởng trạm y tế, HTX và toàn thể nhân dân thực 

hiện nghiêm túc thông báo này, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa 

lũ  bão số 5 gây ra./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG BAN 

- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCNxã; 

- TT Đảng ủy, HĐND ,UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, phó chủ tịch xã;                                                           

- Cấp ủy, ban cán sự các thôn;                                                                   Đặng Anh Tuấn   
- Hiệu trưởng 2 trường học, trạm y tế, HTX;                       CHỦ TỊCH UBND XÃ 



- Lưu: VP-PCTT;                                                     
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