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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó với bão số 5 (Conson)  

(Tính đến 16 giờ 00, ngày 11/9/2021) 
 

 
 

I. Diễn biến của bão số 5 và tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn 

- Về diễn biến của bão số 5: Theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTV 

Quốc gia, hồi 13h00 ngày 11/19/2021, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 

109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 140km về 

phía Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-

90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng 

Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; đến 13 

giờ ngày 12/9, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, 

trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi; sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

- Về lượng mưa: Tổng lượng mưa từ 01h00 ngày 07/9 đến 13h00 ngày 

11/9 phổ biến từ 100 - 150 mm, một số nơi có lượng mưa lớn: TV Cụ Thôn (Hà 

Trung) 224mm, TV Chuối (Nông Cống) 210mm, TV Lèn (Hà Trung) 210mm, 

KT Tĩnh Gia 203,4mm, KT Nga Sơn 202mm, TV Giàng (TP Thanh Hóa) 

168,7mm, KT Thanh Hóa 165mm. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây Bắc và Bắc của bão số 5; dự báo từ đêm 

12/9 đến ngày 15/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và 

dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt 70 - 150mm, có nơi trên 150mm. 

- Về mực nước trên các sông: Mực nước các sông lúc 13h00 ngày 

11/9/2021 hiện đang ở mức thấp (dưới mức báo động I)  
 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 2.75 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 1.94 9.00 

3 Lèn Lèn 1.39 4.00 

4 Bưởi Kim Tân 5.76 10.00 

5 Yên Chuối 1.04 2.00 
 

- Về mực nước các hồ: Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó 

có 217 hồ chứa đã đầy nước, 14 hồ chứa dưới mực nước chết, còn lại 379 hồ 

chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường. Mực nước tại một số 

hồ lớn ngày 11/9/2021 như sau: 



2 
 

 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước (m) 
Thời gian quan 

trắc 

1 Trung Sơn 160.0 148.08 13h00 

2 Hủa Na 240.0 218.05 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 81.41 13h00 

4 Sông Mực 33.0 28.66 13h00 

5 Yên Mỹ 20.36 16.64 13h00 

II. Công tác triển khai ứng phó 

1. Về công tác chỉ đạo: Để chủ động ứng phó với bão số 5 (Conson) và 

mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành 01 công điện khẩn, 01 Thông báo; Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (sau đây 

gọi là Ban Chỉ huy tỉnh) ban hành 01 công văn và 01 công điện triển khai đến 

các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, ứng phó với thiên tai. 

- Sáng ngày 08/9/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã 

tổ chức họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão Conson, điểm cầu 

Thanh Hóa gồm đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng thường trực Chỉ 

huy PCTT tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó 

sự cố thiên tai và TKCN tỉnh. 

- Sáng ngày 09/9/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ huy tỉnh để bàn về các biện pháp ứng 

phó với cơn bão Conson.  

- Trong các ngày 8, 9, 10/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức 7 Đoàn công tác (do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng 

chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn) đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng 

phó với bão Conson tại các địa phương. 

2. Kết quả công tác triển khai ứng phó 

- Các ngành Quân sự, Công an, Biên phòng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng 

gồm 2.600 cán bộ, chiến sỹ và các trang thiết bị, phương tiện để tham gia ứng 

phó và khắc phục hậu quả bão, lũ. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập 4 tổ chỉ đạo, đôn đốc việc ứng phó 

với bão và mưa lớn; đặc biệt là công tác thu hoạch lúa mùa tại các địa phương. 

Tính đến 15 giờ 00 ngày 11/9, toàn tỉnh đã thu hoạch được 20.619,9ha/ 

116.587,7 ha lúa (đạt 18%); 4.180/12.719,8 ha ngô (đạt 33%); 8.988,5 ha rau 

màu, cây trồng khác. 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp 

ứng phó với bão và mưa lớn; thành lập các Tổ thường trực ứng phó với bão 

Conson bắt đầu từ 18h00 ngày 09/9/2021.  

- Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đã phối hợp với ngành điện lực 
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và các địa phương chủ động vận hành 17 trạm bơm tiêu, 20 cống tiêu lớn để tiêu 

nước đệm. 

- Về kết quả thông tin liên lạc, kêu gọi và kiểm đếm tàu thuyền: Theo Báo 

cáo số 11/BC-CQTT ngày 11/9/2021 của Cơ quan thường trực - Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, tính đến 15 giờ 00 ngày 11/9/2021 toàn tỉnh còn 350 

phương tiện/2.257 lao động đang hoạt động trên biển (chủ yếu ở phía Bắc của 

Vịnh Bắc Bộ), cụ thể: Vùng ven biển Thanh Hóa 26 phương tiện/149 lao động; 

vùng biển Nghệ An 23 phương tiện/197 lao động; vùng biển Hải Phòng 66 

phương tiện/356 lao động; vùng biển Quảng Ninh 234 phương tiện/1.550 lao 

động; vùng biển Nam Định 01 phương tiện/5 lao động. Hiện nay, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp với địa phương và đơn vị liên quan tiếp 

tục thông báo, kêu gọi các phương tiện vào nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi khu 

vực nguy hiểm.  

III. Tình hình thiệt hại 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và Sở Giao thông Vận tải, do ảnh 

hưởng của mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây ra một số thiệt hại ban 

đầu, cụ thể như sau: 

1. Huyện Như Thanh: 17,0 ha lúa bị đổ, ngập; 01 ha ngô bị đổ. 

2. Huyện Bá Thước 

- Về nhà ở: đất sạt lở từ mái taluy đường giao thông làm ảnh hưởng đến 02 

nhà tại xã Lũng Cao (hộ gia đình ông Hà Văn Thuyền, thôn Hin; hộ gia đình ông 

Hà Văn Luân, thôn Trình). 

- Về nông nghiệp: Một số diện tích cây trồng bị ngập (5,0 ha lúa; 1,1 ha 

mía; 0,5 ha ngô); 01 con trâu bị chết do nước suối cuốn trôi (xã Lương Nội). 

- Về công trình: Sụt lún chân đập tràn nhỏ dài khoảng 7 m; 500 m đường 

giao thông lên phân khu hành chính của Khu BTTN Pù Luông và 250 m hệ 

thống rãnh thoát nước bị hư hỏng. 

3. Thiệt hại về giao thông 

- Thiệt hại trên các tuyến Quốc lộ ủy thác: Sạt taluy dương, sa bồi mặt 

đường, sa bồi rãnh dọc 76 vị trí (QL217, QL16, QL47, QL15C) với khối lượng 

khoảng 4.600 m3; lề đường bị xói trôi hơn 13 vị trí, hư hỏng rãnh dọc 07 vị trí 

(QL16); cống tắc 28 vị trí; đá tảng lăn 05 vị trí (QL15C, QL16, QL217); sạt 

taluy âm 01 vị trí trên (QL217). 

- Thiệt hại trên các tuyến đường tỉnh: 

+ Sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc 15 vị trí, với khối 

lượng khoảng 1500 m³ (ĐT.521C, ĐT.521B, ĐT.506, đường Tuần tra biên giới). 

Sạt taluy dương trong đường cứu nạn ĐT.521C với khối lượng khoảng 500m3. 

Hư hỏng rãnh dọc 06 vị trí (ĐT.506, TTBG); cống tắc 30 vị trí, cây đổ 07 vị trí 

(ĐT.521E, đường Tuần tra biên giới). 
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+ Ngập đường tràn tại 05vị trí (ĐT.519; ĐT.519B; ĐT.523B; ĐT.523D; 

523C (đã đặt rào chắn, biển báo để đảm bảo an toàn) 

+ Hư hỏng 06 cống (ĐT.521C; ĐT.521B; ĐT.521B; ĐT.521C). 

IV. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, 

các đơn vị liên quan đã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và huy động lực lượng, vật 

tư, phương tiện xuống các địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khẩn trương 

khắc phục hậu quả thiên tai. Ngành giao thông vận tải đã huy động lực lượng, 

phương tiện thường trực để khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo giao thông thông 

suốt trên các tuyến đường. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh Thanh 

Hóa kính báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban 

Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh và UBND tỉnh Thanh Hóa biết, theo dõi và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT; 

- Uỷ ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- Các TV Ban Chỉ huy tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó CVP 

thường trực Chỉ huy PCTT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

- Lưu VP.                                                                     

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

   

 
 

 
 Khương Anh Tấn 

 

 

 

 

 

 

(để b/c); 
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