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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung ứng phó với bão số 13 và mưa lớn sau bão 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT điện: 
 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản; 

Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi. 

 

 

 Theo bản tin hồi 07 giờ, ngày 15/11/2020 của Trung tâm dự báo Khí tượng 

Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh 

Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Dự báo diễn biến của 

bão số 13 và mưa, lũ sau bão còn rất phức tạp, từ nay (15/11) đến ngày 16/11, từ 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150 

mm, có nơi trên 200 mm 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường về các biện pháp ứng phó 

với bão số 13 và mưa lớn sau bão, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các đơn vị khẩn trương thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

điện số 28/CĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc tập trung ứng phó với cơn bão 

số 13 năm 2020. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ; chủ động triển 

khai phương án và các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, tránh tư 

tưởng chủ quan. 

2. Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, chống ngập úng đối với sản xuất 

nông nghiệp, nhất là diện tích cây trồng vụ Đông; chủ động thực hiện tiêu nước 

đệm, giải tỏa ách tắc lòng sông và các trục tiêu để đảm bảo tốt việc tiêu úng và 

thoát nước; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu khi có mưa lớn.  

3. Triển khai các biện pháp bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi. Đặc biệt 

là đối với các tuyến đê bị sự cố, đang thi công dở dang; các đập, hồ chứa thủy 

lợi và vùng hạ du đập, các công trình đang thi công xây dựng mới và sửa chữa, 

nâng cấp, các hồ chứa vừa, nhỏ và hồ chứa xung yếu; tổ chức vận hành an toàn, 



 

 

hiệu quả các hồ chứa theo đúng quy trình được phê duyệt, đặc biệt chú ý đối với 

các hồ chứa đã đầy nước; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng cứu, 

khắc phục kịp thời các sự cố. 

4. Kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền tại 

nơi tránh trú, các diện tích nuôi trồng thủy, hải sản; hướng dẫn người dân kiểm 

tra, gia cố bờ ao chắc chắn, làm đường thoát nước mưa để có khả năng chống 

chịu khi có mưa lũ lớn. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) và Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (số điện thoại 02373.852.405)./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục PCTT 

- UBND tỉnh             (để b/c); 
- Giám đốc Sở 

- Lưu: VT, TL (Long). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

  Cao Văn Cường 
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