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Số:         /SCT-QLTM9 

V/v khắc phục hậu quả mưa, lũ  

và tập trung ứng phó diễn biến thời 

tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

              Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chủ đầu tư các công trình thủy điện Hương Sơn, Hố Hô, 

Ngàn Trươi; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;  

- Các Hợp tác xã dịch vụ điện; 

- Các Doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

      

Thực hiện Công điện khẩn số 13-CĐ/TU ngày 22/10/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả 

mưa lũ; Công điện số 12/CĐ-PCTT ngày 21/10/2020 của Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn 

tỉnh và ứng phó với diễn biến của bão trên biển Đông; Công điện khẩn số 

25/CĐ-PCTT ngày 25/10/2020 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN 

tỉnh về việc đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa, lũ từ 15/10 đến 21/10 và tập 

trung ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, Sở Công 

Thương yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị và kinh tế đề nghị 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chuẩn bị phương án dự trữ hàng 

hóa thiết yếu, đảm bảo cung ứng trên địa bàn, duy trì việc cung ứng hàng hóa 

thiết yếu; kịp thời ứng cứu trong trường hợp bị chia cắt, đứt gãy nguồn cung 

ứng, đặc biệt là ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. 

- 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. 

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7011/UBND-TH5 ngày 21/10/2020 

của UBND tỉnh về việc bình ổn giá cả, thị trường sau lũ lụt; đảm bảo an toàn 

điện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về 

các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong và sau mùa mưa bão, lũ lụt. 

- Đối với UBND huyện Hương Khê, Hương Sơn: chủ động, sẵn sàng 

chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai 
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và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du các công trình thủy điện đã được giao tại 

Phương án Ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Hố Hô, 

thủy điện Hương Sơn đã được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt.  

2. Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn, Công ty Cổ phần thủy điện Hồ 

Bốn, Công ty Cổ phần thủy điện Ngàn Trươi: thực hiện theo Công văn số 

1506/SCT-QLNL ngày 07/10/2020 của Sở Công Thương về việc chủ động, sẵn 

sàng ứng phó với mưa lũ, bão trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1538/SCT-

QLNL ngày 13/10/2020 của Sở Công Thương về việc tập trung ứng phó với 

mưa bão. 

3. Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các Hợp tác xã dịch vụ điện: khẩn trương 

sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng của hệ thống điện bị ảnh hưởng 

do ngập lụt gây ra trong thời gian qua; tiếp tục huy động nhân lực thường trực 

24/24h bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn; 

phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cho người dân về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão. 

4. Các đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa ứng phó với thiên tai chuẩn bị 

hàng hóa, vật tư theo Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 17/02/2020 của Giám đốc 

Sở Công Thương về việc phê duyệt Phương án đảm bảo hậu cần, ứng phó thiên 

tai; phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2020. Duy trì việc cung 

ứng hàng hóa thiết yếu, không để xẩy ra thiếu hụt hàng hóa. 

5. Các phòng, đơn vị trực, thành viên Tiểu ban hậu cần phục vụ tìm kiếm 

cứu nạn ngành Công thương năm 2020: thực hiện nghiêm các nội dung được 

giao tại Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 17/02/2020 và Quyết định số 09/QĐ-

SCT ngày 17/02/2020 của Giám đốc Sở Công Thương. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo công tác ứng phó với bão số 8 

trên biển Đông gửi phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương Hà Tĩnh để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.   

Sở Công Thương yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Bộ Công Thương (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- VP BCH PCTT và TKCN tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLCN, QLNL; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Tá Nghĩa 
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