
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ  
* 

                    Số: 514-CV/HNDT 

V/v ứng phó với mưa lớn trên diện rộng 
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Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

                     Quảng Trị, ngày 08 tháng  10 năm 2020 

 

  Kính gửi:  - Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với không khí 

lạnh nên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, đặc biệt là khu vực miền núi. Dự báo 

tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho đến ngày 10/10/2020. Tổng 

lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 600mm. Trên các sông trong tỉnh 

xuất hiện một đợt lũ mực nước đỉnh lũ có khả năng lên mức báo động 2, có nơi trên 

báo động 2. Từ ngày 11 đến ngày 17/10, không khỉ lạnh có khả năng tăng cường, 

dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ hoạt động mạnh, ngoài ra có khả năng xuất hiện 

bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, hướng di chuyển về các tỉnh 

Trung Trung Bộ. Quảng Trị tiếp tục xuất hiện mưa mưa vừa, mưa to, tập trung 

chính từ ngày 13-17/10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 

300mm.  

Cảnh báo: nguy cơ lũ quyét, sạt lỡ đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện: Hướng 

Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng. Ngập úng cục bộ vùng 

thấp trũng, ven sông suối, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về 

người và tài sản của cán bộ, hội viên nông dân và thực hiện Công điện số 09/CĐ-

UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường ứng phó với mưu lớn trên 

diện rộng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông 

dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân có tàu thuyền về nơi neo đậu, trú 

ẩn an toàn; di chuyển, gia cố các lồng bè nuôi thủy sản trên sông, ao, hồ, đầm phá 

ven biển, ven sông, suối đảm bảo an toàn; bảo vệ phòng tránh các thiệt hại có thể 

xảy ra tại các khu nuôi thủy sản tập trung; người dân tuyệt đối không ở trên các 

lồng, bè nuôi thủy sản khi mưa lũ xảy ra; không qua lại ở các khu vực nguy hiểm 

như bến đò, khu vực sạt lở đất, lũ quét, các ngầm tràn,...; phối hợp triển khai sơ tán 

dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ ở vùng núi, gò đôi, ven sông suối, ven 

biển; khu vực thấp trũng, ngập úng đô thị. 

2. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, cây trồng, vật nuôi, sẵn sàng di dời 

gia súc, gia cầm tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn. 

3. Tuyên truyền nông dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

thiết yếu tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ. 
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4. Tăng cường thông tin và phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân 

các kỹ năng để chủ động ứng phó, phòng tránh với tình hình mưa lũ lớn, ngập sâu 

kéo dài. 

5. Phân công cán bộ theo dõi địa bàn kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với 

mưa lớn, lũ quyét; nắm bắt tình hình và báo cáo về Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh(qua Văn phòng) để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra và tổng hợp báo 

cáo cấp trên theo quy định./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

     Trần Văn Bến 

 

 

 

 


		2020-10-09T07:50:48+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Bến<tranvanben@tinhuyquangtri.vn> đã ký lên văn bản này!




