ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Lai Châu, ngày y ỊỶ tháng 7 năm 2014

CÔNG ĐIỆN
V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 2
LHU l ị c t i ƯY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU điện:
- Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thành phố;
- BCH Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 07
giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 2, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km vê
phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, câp
13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây
Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 19/7, vị trí
tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven
biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp 11, cấp 12 (tức-là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Đây ìà cơnbãọ mạnh, di chuyển nhanh, có khả năng đổ bộ vào đất liền
gây mưa lớn tại khu vực Ềắc Bộ và còn diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng
phó với diễn biến của bão và ảnh hưởng của hoàn lưu bão nhằm phòng, tránh,
đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân, Chủ tịch ƯBND tỉnh yêu
cầu: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và TKCN tỉnh; BCH Quân sự tỉnh, Biên
phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ban Chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thành phố;
các sở, ban ngành tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ để chỉ đạo, ứng phó kịp
thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
2. Chủ động kiểm tra các công trình kè, đập, cầu cống, công trình đang thi
công để có giải pháp ứng phó kịp thời. Giám sát chặt chẽ việc tích nước của các
hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và hạ lưu.
3. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng, vùng
ven sông suối, hợp thuỷ, các điểm tái định cư và vùng có nguy cơ xảy ra ngập
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lụt, lũ quét, sạt lở đất. sẵn sàng phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người
dân và tài sản khi có mưa lớn xảy ra.
4. Các sở, ban, ngành tỉnh, các lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn
phối hợp với ƯBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các phương án
phòng chống mưa, lũ, sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện đế tổ chức ứng
cứu khi có yêu cầu.
5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường công tác thông
tin, cảnh báo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời để ƯBND tỉnh,
huyện có biện pháp chỉ đạo.
6. Các cơ quan truyền thông, báo, đài tãng cường thời lượng đưa tin về
diễn biến cơn bão số 2 để nhân dân bỉết và chủ động triển khai phòng tránh.
7. Tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến
của thời tiết, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch
ƯBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện
nghiêm túc nội dung Công điện này./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như trên;
-TT. Tình ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT ƯBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu;
- Trung tâm KTTV tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
-Lưu: VT,NN.

2

