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CÔNG ĐIỆN  

Số: 05 CĐ/BCH hồi 20 giờ 30’ ngày 15/8/2018 

 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã; 

- Ban chỉ huy PCTT các Sở, ban, ngành; 

- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội;  

- Các Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi: Sông Nhuệ, Hà Nội, Mê Linh,  

Sông Đáy và Công ty TNHH Thủy lợi Sông Tích;  

- Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; 

- T ng Công ty Điện l c Hà Nội  

 

Th c hiện Công điện số 38/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống thiên tai hồi 18 giờ 30’ ngày 15/8/2018 về việc chủ động ứng phó 

với cơn bão số 4  

Theo tin từ Trung tâm D  báo Khí Tượng thủy văn Trung ương, bão số 4 

sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm trước khi đ  bộ vào đất liền 

nước ta vào sáng ngày 17/8. Bão được d  báo có phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm 

theo mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ  Khu v c chịu ảnh hưởng của 

bão có các hoạt động kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng vừa trải qua các đợt mưa lũ 

kéo dài   

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4, Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN Thành phố yêu cầu UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các 

quận, huyện, thị xã; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các Sở, ban, ngành; Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN các Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH 

MTV Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy lợi: Sông Nhuệ, Hà 

Nội, Mê Linh, Sông Đáy, Công ty Thủy lợi Sông Tích, T ng Công ty Điện l c 

thành phố, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo th c hiện một số nội 

dung sau: 

1. Th c hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại Công điện số 04 CĐ/BCH hồi 18 

giờ 30’ ngày 13/8/2018 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố.  

2. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để 

chủ động phòng tránh; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình (đặc biệt 

các công trình đang thi công), chuẩn bị đầy đủ l c lượng, vật tư, trang thiết bị, 

phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động đối phó kịp thời với mọi 

diễn biến của bão và mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của 

Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra. 
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Thông báo cho các Chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở 

ven sông, trên sông, chủ các phương tiện vận tải thủy, nhà cao tầng, cẩu tháp 

biết thông tin trên để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản 

và các phương tiện. 

3. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã: 

- Chỉ đạo hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, các biển quảng cáo; 

triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, khu công 

nghiệp, các d  án đang thi công, kho tàng, hệ thống truyền tải điện; sẵn sàng l c 

lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; 

- Kiểm tra rà soát những khu v c có nguy cơ sạt lở đất, thông báo cho 

người dân để chủ động phòng tránh và kiên quyết sơ tán dân ra khỏi khu v c 

nguy hiểm khi có tình huống xấu xảy ra  T  chức cắm biển cảnh báo, tuần tra 

canh gác các khu v c đê, kè, cống có nguy cơ sạt lở; khu v c ngầm tràn, đường 

ngập sâu; 

- Có phương án chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất 

nông nghiệp sau mưa bão. 

4. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã bị ảnh 

hưởng, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, nhất là các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, 

Quốc Oai, Thạch Thất tiếp tục huy động l c lượng, phương tiện để sẵn sàng di dời 

dân cư ra khỏi các khu v c nguy hiểm, khu v c bị sạt lở, ngập lụt  Tiếp tục kiểm 

soát, hướng dẫn, hỗ trợ điều tiết bảo đảm an toàn giao thông tại khu v c bị sạt lở, 

ngập sâu  Huy động l c lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường 

sau lũ; khôi phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình y tế, giáo 

dục, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của Nhân 

dân; bảo đảm an toàn hệ thống đê tả Bùi, tả Tích. 

5. Các Công ty Thu  lợi: 

- Chủ động tiêu nước đệm cho các diện tích lúa mùa và hoa màu; các khu 

v c không tiêu t  chảy phải th c hiện bơm tiêu cưỡng bức chống ngập úng đô 

thị, dân sinh và sản xuất nông nghiệp; 

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

quản l  hồ chứa nước bố trí l c lượng thường tr c, theo dõi, vận hành hồ, nhất 

là đối với các hồ đã đầy nước  Đối với hồ có cửa van, điều tiết hạ thấp m c nước 

để đảm bảo an toàn  Sẵn sàng l c lượng, vật tư, phương tiện để xử l  khi có tình 

huống xảy ra. 

6  Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai phương án tiêu 

thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành. 

7  Công ty TNHH MTV công viên cây xanh t  chức chặt tỉa cành cây, sẵn 

sàng l c lượng kịp thời giải tỏa cây đ  khi có mưa to, gió lớn; hạn chế thấp nhất 

thiệt hại về người và tài sản; không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt 

của nhân dân. 
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8  Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố phối hợp chính quyền địa phương 

chuẩn bị l c lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, giữ gìn trật t  trị an khi có tình 

huống xảy ra trên địa bàn Thành phố  

9  T ng Công ty Điện l c Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương 

khắc phục nhanh các s  cố đối với hệ thống điện, sớm cấp điện trở lại phục vụ 

tiêu úng chống ngập và đảm bảo nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. 

10  Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố th c 

hiện các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động kiểm tra đôn đốc các quận, 

huyện, thị xã để chỉ đạo các công tác xử l  s  cố và phòng, chống úng ngập theo 

quy định; kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo về Thường tr c Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN Thành phố. 

11  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh 

và truyền hình của Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà 

Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị) thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến 

của bão, mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

12  Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 

13  T  chức tr c ban 24/24, theo dõi, t ng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn 

biến mưa, lũ, úng ngập về Văn phòng thường tr c 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 s  

cố TT & TKCN; 

- Thường tr c Thành ủy; 

- Thường tr c 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  

 

 

 
 

 

 

 


