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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 3134/CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung ứng phó với lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện  

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

- Trưởng các phòng ban, ngành cấp huyện; 

- Trưởng các Tiểu ban PCTT và TKCN huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; 

- Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí 

lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 9 toàn tỉnh xảy ra một đợt mưa to, có 

nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/10 đến 13h ngày 

30/10/2020 là 318 mm, dự báo trong 24h giờ tới sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có 

nơi mưa rất to.  

Thời gian qua, mưa kéo dài trong nhiều ngày, đất đã bão hòa nước do vậy đã 

xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét tại các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quang. Để chủ động ứng phó 

với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, không để thiệt hại về người và tài sản 

do sạt lở đất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng ban, ngành liên 

quan cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các Tiểu ban PCTT và 

TKCN huyện tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung theo Công điện 

khẩn số 36/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 

về việc đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa, lũ từ 17/10 đến 21/10 và tập trung ứng 

phó với diễn biến của bão số 9 trên địa bàn huyện 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất, 

đá, lũ quét, lập danh sách, số điện thoại chủ hộ, tổ chức di dời người dân đến nơi 

an toàn, đặc biệt quan tâm cao đối với các xã: Cẩm Lĩnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan, 

Cẩm Duệ, Cẩm Quang, Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, 

Cẩm Thạch. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức phương án sơ tán, di 

dời phù hợp, đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không được để người dân ở lại hoặc quay lại 

các khu vực nguy hiểm về sạt lở đất. Nếu Chủ tịch UBND xã thiếu chủ động, tắc 
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trách trong việc di dời người dân đến nơi an toàn thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

- Chuẩn bị các điều kiện về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các 

điểm dự kiến sơ tán dân. 

3. Các Tổ công tác của huyện theo Quyết định số 5445/QĐ-UBND ngày 

18/10/2020, Văn bản số 65-CV/HU ngày 18/10/2020 của Huyện ủy: Đề nghị tiếp 

tục bám sát cơ sở, chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện các phương án ứng 

phó với diễn biến của bão số 9 đặc biệt quan tâm di dời các hộ dân thuộc các vùng 

có khả năng sạt lở đến nơi an toàn. 

4. Giao các tiểu ban của huyện theo Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 

21/8/2020, các lực lượng công an, quân sự chủ động bố trí các điều kiện về phương 

tiện, nhân lực của huyện để ứng cứu kịp thời cho các địa phương trong trường hợp 

cấp bách.  

5. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện tổ chức lực 

lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có 

thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện 

để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Lưu: VT, NN, PCTT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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