UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03 /CĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc ứng phó với cơn bão số 03
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Điện:
Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố;
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông
vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông,
Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng, Công an tỉnh;
- Đài Khí tượng - Thủy văn Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn.
Thực hiện Công điện số 08/CĐ-TWPCTT hồi 14 giờ 00 ngày 31 tháng 7
năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Uỷ ban Quốc
gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài
Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, hồi 04 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão số 3 ở
vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải
Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 370km về phía Đông
Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật
cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ
đi được 10-15km, khoảng chiều nay (01/8) bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của
Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở
khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc
Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió
mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Tại tỉnh
Lạng Sơn, trên địa bàn toàn tỉnh 11/11 huyện, thành phố từ đêm nay đến ngày
04/8 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt.
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Trên các sông suối sẽ xuất hiện
một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông có khả năng
đạt báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện thuộc tỉnh
Lạng Sơn. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.

Để chủ động ứng phó với bão số 03, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện,
thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo
dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó, trọng tâm một số
nhiệm vụ sau:
1. UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các
huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan tập trung chỉ đạo ứng phó, tăng cường
công tác kiểm tra, cảnh báo, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng để nhân dân biết, chủ động ứng phó với tình hình của mưa, lũ và sạt lở
đất; có phương án ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ…
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa, lũ do ảnh
hưởng của cơn bão số 03. Rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, hạ lưu các
hồ, đập, vùng trũng thấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở
không an toàn để chủ động cảnh báo, sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các
khu vực đã có mưa to trong thời gian qua.
3. Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình
phòng chống lũ; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực
lượng, vật tư, phương tiện theo quy định.
4. Đối với các công trình đang xây dựng dở dang, yêu cầu các Chủ đầu tư,
Ban quản lý dự án, nhà thầu đang thi công công trình nắm thông tin về mưa, bão,
dừng thi công, chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện,
thiết bị và công trình đồng thời có giải pháp cụ thể không để sạt lở đất, đá khi có
mưa lớn xảy ra nhằm tạo thuận lợi cho việc thi công sau mưa bão, bảo đảm chất
lượng công trình.
5. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống biển cảnh
báo tại các vị trí ngầm, tràn; các bến đò, đường dân sinh qua suối; chỉ đạo các đơn
vị trong ngành, các huyện, thành phố chuẩn bị bố trí máy móc, phương tiện, vật
liệu theo phương châm "4 tại chỗ" tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở,
sẵn sàng khắc phục khi có sự cố.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, triển khai các biện pháp
bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, triển khai các
biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ, đập, nhất là các hồ xung yếu đang thi
công. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án hồ Bản Lải chủ động có biện pháp bảo đảm an
toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.
7. Sở Công Thương chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống
điện, hoạt động khai thác khoáng sản, việc vận hành các hồ thủy điện nhỏ.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động ứng cứu tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp
nhất những thiệt hại về người và tài sản.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố, Báo Lạng Sơn
thực hiện tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để
người dân biết, chủ động phòng tránh.
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10. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ; chủ động kiểm tra, đôn đốc công
tác ứng phó với cơn bão số 03 tại các huyện, thành phố được giao phụ trách, theo
dõi.
11. Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường
phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa
phương xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.
12. Các cơ quan, đơn vị theo quy chế, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24
giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 03, thường xuyên báo cáo về Uỷ ban
nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để
có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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