
  

CÔNG ĐIỆN  

Số       - Hồi 13 giờ 30 phút  ngày 24 tháng 9 năm 2022 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM  

CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH THANH HOÁ 

 Điện:   

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Nông Cống, Quảng Xương, Nghi Sơn. 

 

Hồi 13h, ngày 24/9/2022 mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối 

là +1.66m (dưới BĐI là 0.34m). Theo Tin cảnh báo lũ trên sông Yên của Đài Khí 

tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số CBLU-54/13h10/THOA ngày 

24/9/2022, dự báo mực nước sông Yên tại trạm Thuỷ văn Chuối có khả năng đạt 

mức Báo động I (2.0m) vào khoảng 16-18h chiều nay (ngày 24/9/2022). 

 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 

tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Yên, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: 

1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. 

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an 

toàn công trình đê điều; đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. 

3. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của 

mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp 

thời về 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 tìm kiếm cứu nạn tỉnh./. 
  

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT; 

- Uỷ ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng; các Phó CVP; 

- Các thành viên BCH PCTT,TKCN&PTDS  

phụ trách các huyện, thị xã liên quan (để chỉ đạo); 

- Đài PT&TH tỉnh (để phát tin); 

- Lưu VPTT CHPCTT.                                                                     

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 
   Khương Anh Tấn 

 

  

(để b/c); 


		tanka.cctl.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
	2022-09-24T13:31:18+0700


		2022-09-24T14:09:06+0700


		cctlth.snnptnt@thanhhoa.gov.vn
	2022-09-24T14:10:17+0700




