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THÔNG BÁO 

Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diễn ra trên địa bàn 

 
 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn hiện nay có hệ thống mây 

giông phát triển đang có xu thế di chuyển về đất liền khu vực Hà Tĩnh, nhiều khu vực 

thuộc Hà Tĩnh có thể mưu to và giông. Trong mấy ngày qua trên địa xã có mưa to, 

lượng nước ở các hồ đập, sông đã dâng cao, các vùng sâu trủng ở các thôn đã bị ngập    

Để chủ động ứng phó với mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn xã, UBND 

xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị thôn đóng trên địa bàn khẩn trương thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, có phương án ứng phó kịp thời. 

Thường xuyên cập nhật, theo dõi và thông tin cảnh báo đến người dân nhất là ở 

những vùng thấp, trũng như thôn Chi Lệ, thôn Thịnh Lộc, thôn Khánh Sơn, thôn 

Trung Sơn và một số vùng khác, thông báo nhân dân kê cao tài sản, chủ động các 

biện pháp ứng phó, phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân không thả lưới, sử dụng kích điện đánh bắt 

thủy sản bị trôi, săn bẫy chim, ... Đặc biệt đề nghị các hộ dân chăm sóc, quản lý các 

trẻ nhỏ không để trẻ chơi một mình, gần các chỗ sâu trũng và nước lớn, trong thời 

điểm mưa lũ diễn biến bất thường để tránh các tai nạn, rủi ro đáng tiếc xẩy ra. 

3. Các đơn vị thôn căn cứ vào tình hình diễn biến của thời tiết và thực tế tại 

đơn vị thôn mình, để tổ chức vui tết trung thu cho các cháu một cách phù hợp, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối.  

4. Giao Ban Công an, Ban chỉ huy quân sự soát xét lực lượng sẵn sàng bố trí 

lực lượng phương tiện chốt gác các điểm thấp trũng khi nước dâng cao, theo dõi chặt 

chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống mưa lũ xãy ra trên địa bàn. 

5. Đài truyền thanh xã và các đơn vị thôn thường xuyên thông báo diễn biến 

tình hình mưa, lũ cho nhân dân được biết để chủ động ứng phó.  

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị thôn, các đơn vị đóng trên địa 

bàn, các ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã;  (BC) 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các đoàn thể cấp xã; 

- Các đơn vị thôn; 

- Lưu: VT. 
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