
        CÔNG ĐIỆN  
 

Số          Hồi 14 giờ 45, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, 

TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
  

  Điện: 
 

- Thủ trưởng các cơ quan Công An, Quân Sự, các ban, ngành, đơn vị đóng 

trên địa bàn huyện; 

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN &PTDShuyện; 

- Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN &PTDS các xã, thị 

trấn: Thạch Bình, Thành Hưng, Thạch Đồng, Thạch Long, Thị trấn Kim Tân, 

Thạch Định. 

Đến thời điểm hồi 14 giờ 00 ngày 30/9/2022, nước sông Bưởi tại Kim Tân là 

9,53 m (dưới mức BĐI là 0,47 m), hiện nay mực nước sông Bưởi vẫn đang tiếp 

tục lên, mỗi giờ lên từ 7-10cm.  

Để chủ động ứng phó với các tình huống khi nước sông dâng cao, Ban chỉ 

huy PCTT, TKCN &PTDS huyện phát lệnh Báo động I trên sông Bưởi và yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan Quân sự, Công an; thành viên Ban chỉ huy PCTT, 

TKCN &PTDS huyện; Trưởng Ban chỉ huy PCTT, TKCN &PTDS các xã, thị 

trấn có đê triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1- Đối với các xã có đê thông báo ngay cho nhân dân biết lệnh báo động I 

trên sông Bưởi để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có lũ; tiếp tục tuần 

tra, kiểm tra canh gác đê  và chuẩn bị công tác hộ đê theo các cấp báo động. 

2- Kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý cụ thể đảm bảo an toàn cho các 

đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn xã, thị trấn. 

3- Thông báo cho nhân dân sinh sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán 

ngay khi mực nước lên cao. 

4- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa 

lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo nhanh tình 

hình ngập úng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & 

TKCN huyện (theo các Sđt 02373.877.017;  0904.339.689; 0918.065.443) để có 

hướng chỉ đạo kịp thời./. 
Nơi nhận:   

- Như trên (thực hiện);        

- TTHU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    (b/c); 

- VPTT CH PCTT&TKCN tỉnh;     

- Các xã, thị trấn còn lại; 

- TT VH, TT, TT&DL huyện; 

- Lưu VT, NN.  
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Trần Bá Sơn 
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