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CÔNG ĐIỆN  

Số:  03 CĐ/BCH hồi  20 giờ 00 ngày 30/7/2018 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI &TKCN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

ĐIỆN: 

 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất,  Quốc 

Oai, Chương Mỹ; 

- Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi sông Đáy, Công ty Thủy lợi sông 

Tích; 

- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. 

Căn cứ vào mực nước lúc 19 giờ ngày 30/7/2018 trên sông Tích: tại Kim 

Quan là 8,39 m, tại Vĩnh Phúc 8,40m , sông Bùi tại Yên Duyệt 7,49 m.  

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và 

TKCN tại Công điện số 25/CĐ-TW hồi 13 giờ 30’ ngày 30/7/2018. 

Dự báo: Từ đêm ngày 30/7/2018 đến sáng ngày 31/7/2018 khu vực Hòa 

Bình có mưa to trở lại (lượng mưa phổ biến 50-100mm). 

Cảnh báo: Mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt sẽ lên trên mức 

báo động 3 khoảng 1,0 m vào sáng ngày 31/7/2018. Ngập úng tiếp tục diễn ra ở 

vũng trũng thấp thuộc: Huyện Chương Mỹ, đặc biệt tại xã Nam Phương Tiến, 

Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến. Tình trạng ngập úng còn tiếp tục kéo dài trong nhiều 

ngày tới.  

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ và các tình huống bất 

thường, giảm thiệt hại về người và tài sản đối với các huyện nói trên, Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN Thành phố yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: 

Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, các Công ty Thủy lợi; Tổng 

Công ty Điện lực thành phố Hà Nội: 

1. Ban chỉ huy PCLB và TKCN các huyện dọc sông Tích, sông Bùi bằng 

mọi biện pháp thông báo kịp thời đến người dân ở khu vực Hữu Tích, Hữu Bùi 

sẵn sàng sơ tán đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tăng cường công tác tuần 

tra canh gác đê, tập trung chống tràn cho tuyến đê Tả Tích, Tả Bùi. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị 

quản l  hồ bố trí lực lượng thường trực, theo d i, vận hành hồ; các hồ đang thi 

công, sẵn sàng lực lượng vật tư, phương tiện để x  l  khi có tình huống xảy ra. 

3. Rà soát việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự 

trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm, kể cả phương án đưa 
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nước vào các khu vực Hữu Tích, Hữu Bùi sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

khi có mưa, lũ, ngập úng nhiều ngày và duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, 

cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 

4. Các Công ty thu  lợi dừng bơm tiêu nước ra sông Tích, sông Bùi để 

giảm tải cho tuyến đê Tả Tích, Tả Bùi. 

5. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội cung cấp đủ nguồn điện ổn 

định cho các trạm bơm tiêu hoạt động khi có yêu cầu. 

6. UBND các huyện, các xã tổng hợp, thống kê số thiệt hại một cách 

chính xác và đầy đủ đồng thời có phương án hỗ trợ theo quy định. 

7. Tổ chức trực ban 24/24, theo d i, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn 

biến mưa, lũ, úng ngập về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

Thành phố theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 
- VP Ban chỉ đạo TW về PCTT; 

- VP Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự 

cố TT & TKCN; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực UBND Thành phố; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND 

Thành phố (để báo cáo); 

- Văn phòng Thành ủy; 

- VP UBND Thành phố; 

- Các đ/c thành viên BCH PCTT TP; 

- Đài phát thanh và TH Hà Nội; 

- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị 

(để đưa tin); 

- Lưu: VP BCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 


