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  Kính gửi:  

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

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

 

 Thực hiện Công điện số 13/PCTT,TKCN &PTDS ngày 05/10/2021 của 

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó 

với ATNĐ và mưa lớn. 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp 

thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); hồi 16h00’ 

ngày 05/10, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, 

cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông 

Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; dự 

báo trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.  

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trên, giảm thiểu thiệt hại, 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 đạo thực hiện một số công việc sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để 

thông báo kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động 

phòng tránh; rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các đập, vùng trũng 

thấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ 

động cảnh báo, sơ tán đến nơi an toàn. 

2. Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các đập dâng nhất là 

các công trình xung yếu đang thi công, sửa chữa. Chủ động bố trí lực lượng, vật 

tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục 

giao thông chính. 

3. Sẵn sàng các phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công 

trình phòng, chống lũ theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà 

soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định. 

 4. Các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện để tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn khi có tình huống xấu xảy ra. 

 5. Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường thông 

tin, truyền thông về diễn biến của ATNĐ/bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng 

phó, khắc phục hậu quả.  

 6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo 

về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước 7h30 và 

15h30 hàng ngày. 



 Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan ban 

ngành đóng trên địa bàn huyện và các thành viên được phân công nghiêm túc 

trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, để kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                                              

- Như trên; 

- Trung tâm VHTTTT&DL huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT.CHỦ TỊCH       

 PHÓ CHỦ TỊCH      

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng    
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