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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai ứng phó với mưa, lũ từ ngày 22 - 25/9/2021. 

(Tính đến 16 giờ 00, ngày 25/9/2021) 
 
 

 

I. Tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng, thủy văn. 

- Về tình hình mưa: Do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua 

Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông nam ở rìa 

áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22/9 đến 13h00 ngày 25/9/2021 trên địa bàn tỉnh 

có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, cụ thể: Khu vực Trung du-Vùng núi phổ 

biến từ 100 - 150mm, một số nơi có mưa to như: TV Cửa Đạt 211,4mm, TV Bái 

Thượng 194,1mm KT Như Xuân 185,1mm; khu vực Đồng Bằng-Ven biển phổ biến 

từ 150-230mm, một số nơi có mưa lớn như: KT. Sầm Sơn 405,4mm; TV Ngọc Trà 

(Quảng Xương) 315,0mm; TV Quảng Châu 280,1mm; KT Tĩnh Gia 237,6mm.   

- Về mực nước trên các sông: Mực nước các sông lúc 13h00 ngày 25/9/2021 

hiện đang ở mức thấp dưới báo động I; riêng sông Yên tại Trạm TV Chuối lúc 16h 

là 2.89m, trên Báo động II là 0,09 m. Cụ thể: 
 

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

1 Mã Lý Nhân 2.92 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 2.84 9.00 

3 Lèn Lèn 1.06 4.00 

4 Bưởi Kim Tân 5.12 10.00 

5 Yên Chuối 2.89  2.00 
 

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

324 hồ chứa đã đầy nước, 10 hồ chứa dưới mực nước chết, còn lại 276 hồ chứa có 

mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường. 

Mực nước tại một số hồ lớn ngày 25/9/2021 như sau: 

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

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 147.64 13h00 

2 Hủa Na 240.0 216.23 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 87.76 13h00 

4 Sông Mực 33.0 29.98 13h00 

5 Yên Mỹ 20.36 19.51 13h00 
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II. Công tác triển khai ứng phó. 

1. Về công tác chỉ đạo:  

- Để chủ động ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành 01 công văn; 

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 03 công điện để triển khai 

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

- Ngày 25/9/2021, đoàn công tác do đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh làm trưởng đoàn và đoàn công tác do đồng chí Cao Văn Cường - Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác 

ứng phó với thiên tai tại các huyện, thị xã: Nghi Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Nga 

Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Nông Cống. 

2. Kết quả công tác triển khai ứng phó 

- Về di dời, sơ tán dân: UBND huyện Thường Xuân đã chủ động di dời khẩn 

cấp 04 hộ với 15 khẩu (xã Tân Thành 02 hộ, 7 khẩu; xã Yên Nhân 02 hộ, 8 khẩu) 

đến nơi an toàn. 

- Về công tác tiêu úng: Các công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa 

phương đã vận hành 19 cống tiêu, 12 trạm bơm tiêu và 02 âu để chủ động tiêu nước, 

bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

- Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động triển 

khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.   

III. Tình hình thiệt hại. 

Theo báo cáo nhanh của các ngành, địa phương và đơn vị liên quan, mưa lũ 

đã gây ra một số thiệt hại. Cụ thể như sau: 

1. Về nông nghiệp: Có 34,5 ha lúa, hoa màu, rau màu bị đổ, ngập (huyện Như 

Thanh 19 ha, Thường Xuân 15,5 ha). 

2. Về giao thông: 

- Đối với các tuyến quốc lộ: sạt lở, xói trôi ta luy dương, sa bồi mặt đường, 

rãnh tại 13 vị trí trên Quốc lộ 15C với khối lượng 184 m3; 01 cống bị tắc tại K5+250 

trên Quốc lộ 16. Hiện tại, giao thông trên các tuyến quốc lộ vẫn thông suốt. 

- Đối với tuyến đường tỉnh, ngập đường tràn tại 06 vị trí, hư hỏng 06 cống, 

cụ thể: ngập tại các huyện Thường Xuân (03 vị trí tại Km18+820/ĐT.519, 

Km22+550/ĐT.519B, Km32/ĐT.519B), huyện Như Thanh (01 vị trí tại 

Km9+870/ĐT.529), huyện Nông Cống (02 vị trí tại Km0+900/ĐT.520B; 

Km2+815/ĐT.505); hư hỏng cống tại các vị trí Km5+070, Km30+100/ĐT.521C; 

Km9+360/ĐT.521B; Km1+150/ĐT.521B; Km5+070, Km30+100/ĐT.521C. 

- Đối với đường giao thông nông thôn: Có 33 ngầm, tràn bị ngập (Như 

Thanh: 24 ngầm tràn; Như Xuân: 09 ngầm tràn); 03 tuyến đường giao thông liên 

thôn (01 tuyến tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân; 02 tuyến tại 

xã Luận Khê huyện Thường Xuân) bị ngập, tạm thời bị chia cắt, hiện nay UBND 

các huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo nguy 

hiểm, cử cán bộ canh gác, hướng dẫn người dân không qua lại. 



3 
 

 

3. Về thiệt hại khác:  

- 03 hộ dân bị ngập (huyện Như Thanh). 

- 80m2 tường rào đổ sập  (huyện Như Xuân). 

- Ao cá bị ngập: 07 ao (Thường Xuân 06 ao có diện tích khoảng 2.000 m2, 

Như Xuân 01 ao có diện tích khoảng 1.200 m2). 

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 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. 

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa 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; 

- Chánh Văn phòng; các Phó CVP; 

- Lưu VP.                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

   

 
 

 
 Khương Anh Tấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(để b/c); 


		tanka.cctl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-25T17:47:12+0700


		2021-09-25T19:56:45+0700


		cctlth.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-25T19:58:05+0700




