UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 05 /CĐ-BCH

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc ứng phó với cơn bão số 8
(Hồi 19 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021)
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI điện:

- 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;
- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
- Các Công ty: TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội;
- Các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy,
Hà Nội; Công ty TNHH Thủy lợi Sông Tích;
Thực hiện Công điện số 1337/CĐ-TTg hồi 12 giờ 00 ngày 12/10/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão;
Theo tin từ Trung tâm Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi
19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh
Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió
mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán
kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão. Dự
báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 2530km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở
khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc)
khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11
(100-120km/giờ), giật cấp 14. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển
nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí
tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Hải Nam
(Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90100km/giờ), giật cấp 12.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định: Bão số 8
có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ
chiều mai (13/10) đến ngày 16/10 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.
Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể lượng mưa cả
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đợt các nơi như sau: Trung tâm thành phố Hà Nội và các huyện phía bắc, phía
Tây: phổ biến: 50-100mm, có nơi lớn hơn; Các huyện phía Nam thành phố Hà
Nội: 70-120mm, có nơi lớn hơn. Từ đêm mai gió sẽ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5,
giật trên cấp 5.
Hiện nay, mực nước trên sông Bùi, tại trạm thủy văn Yên Duyệt đang ở
mức báo động I và có khả năng tiếp tục lên; mực nước trên sông Tích, tại trạm
thủy văn Vĩnh Phúc đang ở báo động I gần đạt báo động II (7,16/7,20).
Để chủ động ứng phó với mưa lớn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến
thành phố Hà Nội trong bối cảnh đang có dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1337/CĐ-TTg hồi 12 giờ 00 ngày
12/10/2021 về tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão và Công điện số
1323/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 về chủ động ứng phó với bão, mưa lũ; Tổng cục
Thủy lợi tại Công điện số 1840/CĐ-TCTL-QLCT hồi 10 giờ 00 ngày
08/10/2021. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành
phố yêu cầu:
1. Các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục theo dõi
chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 8 và tình hình mưa trên các phương tiện thông
tin đại chúng; thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng
tránh; thường xuyên kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình (đặc biệt
các công trình đang thi công), chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến của
cơn bão số 8, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và
nhân dân ở những vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt
lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.
2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo:
- Theo dõi chặt chẽ tình hình của cơn bão số 8, mưa, lũ, úng ngập, sự cố
thiên tai trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, hồ, đập, công
trình thủy lợi, các công trình xây dựng, các khu nhà ở, kịp thời phát hiện, xử lý
ngay những hư hỏng, sự cố đảm bảo an toàn công trình; tập trung thực hiện
đồng bộ các biện pháp tiêu úng bảo vệ phục hồi sản xuất.
- Chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm theo
phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động ứng phó, nhất là những khu vực có
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, các sự cố công trình;
- Rà soát, khoanh vùng nguy cơ ngập lụt, úng để có phương án phù hợp;
chủ động vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, đặc biệt cho diện tích lúa Mùa
còn lại đang thu hoạch, đảm bảo giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do ngập, úng; ưu
tiên tích nước hồ để phục vụ chống hạn vụ Đông Xuân 2021-2022 (các hồ chứa
nước hiện đang có dung tích thấp hơn so với thiết kế gồm: Hồ Đồng Mô, hồ
Suối Hai…).
- Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, sạt lở, chủ
động tổ chức sơ tán nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả
năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy
hiểm đến nơi an toàn (đặc biệt cần lưu ý đối với các huyện đang có sạt lở khu
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vực bờ, bãi sông như Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai); thường xuyên thông tin, cảnh
báo nguy hiểm, tránh đuối nước, điện giật; bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân
dân; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng
hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc
phục hậu quả khi bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai xẩy ra.
- Các huyện chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang (Phúc Thọ, Thạch Thất,
Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức) tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện
pháp phòng, chống, ứng phó lũ rừng ngang, rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu,
dễ có nguy cơ sự cố, nhất là đê điều, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn về
người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; kịp thời bảo vệ, khắc phục hậu quả,
phục hồi sản xuất sau bão, mưa, lũ.
- Phối hợp các đơn vị quản lý nhà, chủ đầu tư các công trình xây dựng
kiểm tra, chằng chống các công trình xây dựng, nhà ở, cơ sở sản xuất, cần cẩu,
cần trục, biển quảng cáo, mái tôn, trạm thu phát sóng không đảm bảo an toàn.
3. Các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công kiểm tra, rà soát các công
trình đang thi công, thiết bị thi công (cẩu tháp, máy móc thi công…) đảm bảo an
toàn cho công trình, người và phương tiện.
4. Các Công ty Thủy lợi kiểm tra, rà soát, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn
các công trình thủy lợi, hồ đập. Chủ động vận hành các công trình tiêu, bảo vệ
các diện tích lúa Đông Xuân đã cấy, sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tiêu khu vực
nội thành khi có yêu cầu.
5. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai các biện pháp tiêu
thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; tập trung xử lý kịp thời tiêu
thoát nước tại các điểm úng ngập cục bộ.
6. Công ty Công viên cây xanh Hà Nội rà soát phương án tổ chức ứng trực
kịp thời giải tỏa cây đổ không để ùn tắc giao thông khi có mưa to, gió lớn.
7. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan
chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai phương án cấp điện phục vụ phục vụ tiêu
úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo chiếu sáng công
cộng, không để sự cố dẫn đến mất tín hiệu đèn giao thông.
8. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Sở, ban,
ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, nắm chắc tình
hình cơ sở, chỉ đạo phòng chống cơn bão số 8 theo quy định, báo cáo kịp thời
tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn Thành phố.
9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn,
báo chí Trung ương và Thành phố thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình
mưa, bão, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng để nhân dân chủ động phòng tránh.
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10. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố thực hiện các
nhiệm vụ đã được phân công, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo về Thường
trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.
11. Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo quy định.
Yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- VP Ủy ban QG Ứng phó sự cố TT&TKCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đài Phát thanh và TH HN;
- Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị (để đưa tin);
- Lưu: VP, BCH.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Chu Phú Mỹ
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