
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

                * 
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       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

     Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 10 năm 2020 
 

 
CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ 

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. 
 

 

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống Nhân 

dân, phát triển sản xuất; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, các ban, sở, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, địa phương cơ sở, các đoàn công tác khẩn trương 

tập trung thực hiện, hiệu quả các nhiệm vụ: 

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 12/CĐ-PCTT, ngày 22/10/2020 của 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dồn sức khắc phục 

hậu quả mưa lũ; tuyên truyền, nhắc nhở người dân hết sức cẩn trọng, đảm bảo an 

toàn, tính mạng trong quá trình sửa chữa nhà cửa, đường điện,… tuyệt đối không 

chủ quan để xảy ra tai nạn chết người; kịp thời hỗ trợ Nhân dân sớm ổn định cuộc 

sống, không để một người dân nào thiếu lương thực, nước uống, các nhu yếu 

phẩm cần thiết. Đồng thời xây dựng các phương án để chủ động phòng, chống 

bão, mưa lũ trong thời gian tới. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Huy động lực lượng, phương tiện, phân công cán bộ xuống ngay các địa 

bàn để giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch 

sinh hoạt; cấp thuốc điều trị, khám chữa bệnh và kiểm soát không để dịch bệnh 

bùng phát, lây lan sau mưa lũ. 

- Tập trung phục hồi sản xuất sau mưa lũ; khắc phục hệ thống giao thông 

thủy lợi nội đồng, tổ chức ra quân diệt chuột, vệ sinh chuồng trại, tiêu úng, chủ 

động phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tranh thủ thời tiết nắng ráo kịp 

thời phơi, sấy lúa; trước mắt chú trọng sản xuất các loại rau màu ngắn ngày; báo 

cáo Trung ương đề nghị hỗ trợ nguồn giống phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2020. 

Tăng cường công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm. 

Triển khai ngay kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân sau khi nước rút. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm bình ổn thị trường, không để tình 

trạng lợi dụng tình hình thiên tai, mưa lũ để nâng giá, găm hàng ảnh hưởng đến 

đời sống Nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục trường lớp đảm bảo điều 

kiện để sớm đưa học sinh trở lại trường học ngay sau khi nước rút. 

3. Lực lượng vũ trang cử cán bộ, chiến sỹ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

tỉnh chỉ đạo thành viên các cấp hội phối hợp với các địa phương cử hội viên, đoàn 

viên trực tiếp xuống các địa phương để giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. 

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức tiếp nhận nguồn hỗ trợ và thống nhất 

quản lý tại Quỹ Cứu trợ của tỉnh; tham mưu phân bổ, sử dụng nguồn hỗ trợ kịp 

thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, công bằng. 

5. Các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ khi có các tổ chức, cá nhân liên hệ để 

trực tiếp trao quà hoặc gửi quà, hàng cứu trợ, căn cứ tình hình thiệt hại thực tế để 

chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ, sử dụng các nguồn hỗ trợ đảm bảo hợp lý, hài hòa, 

đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót; đồng thời thông báo cho Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh biết để tổng hợp; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng cứu trợ để trục 

lợi. 

6. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp 

với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời đưa tin về diễn biến 

thiên tai cho các cấp, các ngành và Nhân dân biết để chủ động phòng tránh có hiệu 

quả. 

7. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên cập nhật 

về diễn biến thiên tai, tình hình mưa lũ, tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và Nhân dân biết, 

chủ động phòng tránh và ứng phó. Đăng tải và đưa tin kịp thời về công tác khắc 

phục hậu quả; động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt; kêu gọi sự cứu trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ Nhân dân vùng lũ. 

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên trực tiếp cơ sở để chỉ đạo cấp ủy, 

chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

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

thường xuyên báo cáo Thường trực, 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, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 
 
 

 

Hoàng Trung Dũng 
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