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V/v chủ động ứng phó với bão, 

mưa lớn địa bàn huyện Mường Lát. 

Mường Lát, ngày       tháng    năm 2021 

 

  Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

       - Thành viên Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện. 

 

 Thực hiện Công điện số 33/CĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lớn.  

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủ  v n  uốc gia, do ảnh 

hư ng   t hợp của ho n lưu v ng áp thấp su    u t  bão số 7 với  hông  hí 

l nh n n ng   hôm na          tỉnh Thanh   a c  mưa v a, mưa to, c  n i mưa 

rất to v  dông, lượng mưa ph  bi n t    -6  mm, c  n i tr n 8  mm. Đồng thời, 

hiện na  c n bão c  t n quốc t  Kompasu đang ho t động   v ng biển cách đảo 

Lu-dông (Phi-líp-pin  25   m về phía Đông Đông Bắc. Đây là c n bão m nh, 

v o hồi  7 giờ ng        , vị trí tâm bão    hoảng  8,6 độ Vĩ Bắc,  24,  độ 

Kinh Đông; sức gi  m nh nhất v ng gần tâm bão m nh cấp 9, giật cấp   ; dự 

báo trong 24 giờ tới, bão di chu ển nhanh theo hướng Tâ  Tâ  Bắc, mỗi giờ đi 

được 2 -25  m, đi v o Biển Đông v  m nh th m. Đ n  7 giờ ng    2   , vị trí 

tâm bão    hoảng  9,  độ Vĩ Bắc,   8,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo  o ng 

Sa  hoảng 7    m về phía Đông Đông Bắc; sức gi  m nh nhất v ng gần tâm 

bão m nh cấp 9-  , giật cấp  2.  

Để chủ động ứng phó với diễn bi n thời ti t trên, giảm thiểu thiệt h i, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thành viên Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN huyện tập trung chỉ đ o thực hiện một số công việc sau: 

 . Đối với UBND các xã, thị trấn 

 - Rà soát, sẵn sàng triển  hai phư ng án ứng ph  bão, mưa lũ, lũ quét, s t  

l , nhất l  s  tán dân t i khu vực nguy hiểm đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; chuẩn bị lực lượng, phư ng tiện, trang thi t bị, nhu y u phẩm 

theo phư ng châm “bốn t i chỗ” để chủ động ứng phó, đặc biệt là t i các khu 

vực c  ngu  c  xảy ra ngập lụt, lũ quét, s t l  đất để sẵn sàng cho tình huống bị 

chia cắt, cô lập cục bộ; kịp thời triển  hai s  tán dân, cứu hộ, cứu n n và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

 - Triển khai ho t động của lực lượng xung kích t i c  s ; chủ động bố trí 

lực lượng, vật tư, phư ng tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông 



suốt trên các trục giao thông chính. Triển khai các biện pháp  hông để người 

dân vớt củi trên sông, suối  hi c  mưa lũ. 

 - Sẵn sàng lực lượng, phư ng tiện để kịp thời cứu hộ, cứu n n và khắc 

phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra.  

 -  u  động tối đa lực lượng, phư ng tiện khẩn trư ng thu ho ch nhanh, 

gọn diện tích lúa vụ mùa với phư ng châm “xanh nhà hơn già đồng”. 

 2. Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đ o công tác bảo đảm an toàn công 

trình đ  điều, hồ chứa, nhất là công trình xung y u v  đang thi công sửa chữa; 

bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

  . Phòng T i ngu  n v  Môi trường chỉ đ o Tr m  hí tượng thủ  v n t  

chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn bi n của 

bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, s t l  đất, ngập úng để các c  quan c  li n quan và 

người dân bi t chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; chỉ đ o đảm bảo công 

tác vệ sinh môi trường sau thiên tai.  

 4. Phòng Kinh t  - H  tầng chỉ đ o việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông 

t i các ngầm, tr n,  hu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phư ng tiện để kịp 

thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông 

chính. 

5. Ban Chỉ hu   uân sự hu ện, Các Đồn Bi n phòng chỉ đ o r  soát 

phư ng án ứng ph , sẵn s ng triển  hai lực lượng, phư ng tiện hỗ trợ s  tán, di 

dời dân cư, tìm  i m cứu n n, ứng ph  v   hắc phục hậu quả bão, mưa lũ  hi c  

  u cầu. 

 6. Công an hu ện sẵn s ng triển  hai lực lượng  hi c  tình huống; phối 

hợp chặt chẽ với các địa phư ng và các Phòng, ban ngành có liên quan, thông 

tin  ịp thời,  hu  n cáo người dân h n ch  di chu ển  hi bão đ  bộ v o đất liền, 

v ng bị ảnh hư ng của mưa lũ, s t l ; chỉ đ o, triển  hai phư ng án hỗ trợ, bảo 

đảm an to n đối với những người dân đang di chu ển t  các tỉnh phía Nam ra 

phía Bắc do ảnh hư ng của dịch Covid-19. 

7. Trung tâm Y t  huyện chỉ đ o công tác đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch Covid- 9, đặc biệt là các khu vực s  tán tập trung, khu cách ly; chỉ đ o 

đảm bảo an toàn và t o điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện 

nhiệm vụ. 

 8. Các phòng, ban, ngành khác theo chức n ng quản lý nh  nước và nhiệm 

vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phư ng triển khai các biện pháp 

ứng phó với ATNĐ bão v  mưa lớn theo phư ng châm “4 t i chỗ”, sẵn sàng hỗ 

trợ địa phư ng  hi c    u cầu. 

 9. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm ki m 

cứu n n và Phòng thủ dân sự huyện chủ động xuống các địa b n được phân công 

phụ trách để chỉ đ o, kiểm tra, đôn đốc. 



   . Trung tâm V n h a, Thông tin, Thể thao và Du lịch t ng cường thông 

tin, truyền thông về diễn bi n thiên tai và công tác chỉ đ o ứng phó, khắc phục 

hậu quả. 

11. T  chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình 

hình về V n phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm ki m cứu 

n n huyện. 

Nơi nhận:                                                                              

- Như tr n; 

- Trung tâm VHTTTT&DL huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT.CHỦ TỊCH       

 PHÓ CHỦ TỊCH      

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng    
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