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CÔNG ĐIỆN KHẨN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI
ĐIỆN:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành;
- Chủ tịch ủ y ban nhân dân các xã, thị trấn.
Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi
07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc;
118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông
Băc. Sức gió manh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp
12.

Dự báo đến 07 giờ ngày 16/10/2017, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ
Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức
gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.
Thực hiện Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Chủ tịch ủ y
ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Nhằm khẩn trương khắc phục các thiệt hại do ATNĐ gây ra từ ngày 09/10 đến
ngày 12/10/2017 ừên địa bàn huyện và chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu
thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số
công việc sau:
1. Thường xuyên kiểm tra, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy
hiêm, đặc biệt các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đât. Tô chức thăm hỏi, động viên
các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, tổ chức cứu hộ khẩn cấp không để xảy ra
các tình ữạng đói, khát, bố trí chỗ ở cho người dân mất nhà ở hoặc phải di dời. Tuyên
truyền, vận động và giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại dọn dẹp nhà, đất đá, xây dựng lại
các công trình, vệ sinh nơi ở để phòng tránh dịch bệnh; kiên quyết di dời các hộ dân
ra khỏi khu vực nguy hiêm. Có biện pháp cưỡng chê nêu hộ dân không châp hành.
2. Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa, cây màu vụ Hè Thu, kiểm tra diện tích
cây màu mới tron? và diện tích trồnc câv ẽiì cuả, cây lâm Tiídúệp, tiến bành tiêu tbá*'
nước tại các khu vực bị ngập và khẩn trương phục hồi, chăm sóc các loại cây trồng,
vật nuôi, chuẩn bị đủ lượng giống, phân bón để gieo trồng lại diện tích cây trồng bị
hư hỏng.
3. Yêu cầu UBND .các xã, thị ừấn phải cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy
hiểm và bố trí lực lượng tổ cnức giám sát hướng dẫn và chủ động việc hạn chế hoặc
câm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm như các công trình giao thông,
thủy lợi bị hư hỏng, các diêm sạt lở; các ngâm tràn khi nước lũ tràn qua và các khu
vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng.
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Tuyên truyền, vận động và có biện pháp ngăn ngừa người dân đánh bắt thủy
sản hoặc vớt củi trên các sông, suối khi có mưa lũ xảy ra.
4. Huy động máy móc, công lao động để dọn dẹp đất đá bồi lấp trên các tuyến
đường liên xã, liên thôn, các tuyến đường nội đồng đảm bảo giao thông thông suốt
phục vụ dân sinh và sản xuất, tiến hành xả nước tại các hồ chứa nước, nạo vét khơi
thông dòng chảy, sửa chữa, gia cố hư hỏng tại các công trình thủy lợi, công trình giao
thông và các công trình phục vụ dân sinh.
5. Thường xuyên kiểm tra, bố trí người trực tại các hồ chứa nước trên địa bàn;
kịp thời phát hiện, sửa chữa các hư hỏng nhỏ tại công trĩnh, nhất là công trình đầu
mối như đập đất, cống lấy nước qua thân đập, tràn xả lũ; kiên quyết phá bỏ các đăng,
các vật cản trên đường tràn xả lũ; nghiêm cấm việc ngăn nước không cho chảy qua
đường tràn (đường thoát nước đối với hồ bị sự cố) để giữ cá trong hồ. Chuẩn bị đầy
đủ vật tư, phương tiện, máy móc, lực lượng theo phương án ”Bốn tại chỗ”; sẵn sàng
tổ chức ứng phó khi có sự cố xảy ra.
6. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường dây tải điện, hệ thống thông
tin liên lạc, trạm biên áp và các tuyên đường giao thông trọng yêu trên địa bàn đê ôn
định đời sông, phục hôi sản xuât và công tác lãnh đạo, chỉ đạo; săn sàng lực lượng,
vật tư, phương tiện để xử lý khi có sự cố.
7. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương
phải duy trì trực ban 24/24h, thường xuyên cập nhật theo dõi diễn biễn của bão số 11
trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó khi thời tiết có diễn
biên xấu xảy ra; thường xuyên giữ liên lạc và báo cáo về ủ y ban nhân dân huyện
(qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ
huy phòng chông thiên tai và TKCN huyện Kim Bôi; số điện thoại liên hệ 02183 871
129, 02183 879 749; địa chỉ Email phongnnptntkimboi@gmail.com).
8. Các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
huyện theo phân công phụ trách địa bàn chủ động phối họp Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng
chông, úng phó và khăc phục hậu quả.
9. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thường xuyên cập nhật thông tin,
tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến mưa bão để người dân biết, chủ động
phòng tránh, ứng phó kịp thời.
Yêu cầu Thủ ừưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn khẩn trương triển khai thực hiện./, y ỵ
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- BCH PCTT&TKCN tinh;
- TT HU, TTHĐND-UBND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh, Phó VP UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN theo
QĐ 780/QĐ-UBND ngày 01/3/2017;
- Các đơn vị đứng chân trên địa bàn;
- Đài Truyền thanh - TH huyện;
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