
              

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                * 
    Số 2519-CĐ/TU 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

           Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 10 năm 2020 
               

 
 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

ĐIỆN: 
  

 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

 - Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

 - Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

 - Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

            chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở. 

             
Cơn bão số 7 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình. Địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, có khả năng mưa 

to đến rất to, gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Trước tình hình diễn biến phức tạp 

của thời tiết, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương không chủ quan, lơ là, 

tuyệt đối không để thiệt hại tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

mưa bão gây ra.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Tất cả lãnh đạo, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở (trừ các đồng chí đại biểu và các 

bộ phận phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX) trực tiếp xuống tận 

địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

2. Về các biện pháp phòng, chống mưa bão: Thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống mưa bão theo các công điện của Trung ương, của tỉnh. 

3. Yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ 

quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác phòng, chống mưa bão tại địa phương, đơn vị mình. 

4. Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 

toàn diện công tác phòng, chống bão tại địa bàn phụ trách. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện, 

thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Văn phòng và các ban Đảng TW,     (để báo cáo) 

- BCĐ TW về phòng chống thiên tai, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

   (để đưa tin kịp thời)  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

                    (Đã ký) 

 
Lê Đình Sơn 
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