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THÔNG BÁO

Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió 
giật mạnh trên địa bàn xã Lê Ninh.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài khí 
tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, từ ngày 11 – 16/5, khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện một 
đợt lũ trong đó thượng lưu hệ thống sông Thái Bình và các sông suối nhỏ khu vực Bắc 
Bộ có khả năng lên mức BĐ2 – BĐ3, nguy cơ cao xảy ra mưa, lũ, sạt lở đất và ngập 
úng cục bộ tại các khu vực trũng, thấp. Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết 
hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 12-15/5 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có 
mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, 
sét và gió giật mạnh.

Căn cứ vào công văn số 37/PCTT&TKCN – VP ngày 11/5/2022 của Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương; Công văn số 03/PCTT&TKCN ngày 12/5/2022 
của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Kinh Môn về việc chủ động ứng phó với mưa 
lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn thị xã Kinh 
Môn.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và 
gió giật mạnh trên địa bàn xã. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
xã Lê Ninh yêu cầu Giám đốc HTXDVNN, BCH quân sự, ban công an xã, hiệu 
trưởng 3 nhà trường, trạm y tế và các thành viên trong BCH phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn, các ban ngành đoàn thể và các ông trưởng thôn, đài truyền thanh  
một số việc như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông tin, 
chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời tới nhân dân trên địa bàn xã bằng hệ thống loa truyền 
thanh để nắm bắt được thông tin và chủ động phòng, tránh khi có tình huống xấu xảy 
ra. Đảm bảo về người, hoa màu và tài sản cho người dân trên toàn xã.

2. Giao cho BCH quân sự thành lập đại đội phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn trên địa bàn xã, tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ 
đê điều theo đúng quy định để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố về 
đê điều. 

3. Cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ kỹ thuật đê điều chủ động kiểm tra, rà 
soát và sẵn sàng triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm công trình đê 
điều theo phương châm “ bốn tại chỗ”.



4. HTX xã dịch vụ nông nghiệp xã Lê Ninh phối hợp với trưởng các thôn có trách 
nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống úng nội đồng và khu dân cư, tham 
gia ứng phó phó với mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật 
mạnh. Đảm bảo về con người và tài sản cây cối hoa màu cho người dân trong thôn.

5. Hiệu trưởng các trường và trạm y tế có trách nhiệm chủ động phòng chống tài 
sản của các trường, trạm y tế, tham gia ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

6. Công an xã có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trong thời gian 
diễn ra áp thấp nhiệt đới và mưa bão…..

      Trên đây là thông báo Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh 
lên thành bão, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lê Ninh trước Áp thấp nhiệt đới 
khả năng mạnh lên thành bão.

Nơi nhận:
- Đài phát thanh xã.
- Trưởng các thôn, hiệu trưởng các trường
- Cán bộ UBND, đoàn thể.
- Lưu VP. ĐC
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