
CÔNG ĐIỆN 

Số 22 - Hồi 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 
BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, 

TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA 

 

ĐIỆN: 

- Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

- Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Sông Chu, Bắc Sông Mã, 

Nam Sông Mã; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh 

Hóa, Báo Thanh Hóa. 

 
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với 

cơn bão số 4, từ ngày 28/9 đến 13h ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 

mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; tổng lượng mưa các trạm Khí tượng thủy văn ở 

khu vực đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây Nam của tỉnh phổ biến 100 - 

150mm, một số nơi có lượng mưa lớn như KT Nga Sơn 168mm, KT Thanh Hoá 

166mm, TV Lèn (Hà Trung) 164mm, TV Cụ Thôn (Hà Trung) 158mm; các khu 

vực khác từ 60 - 80mm. Dự báo, trong các ngày 29, 30/9/2022 khu vực tỉnh 

Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; các sông trên địa bàn tỉnh có khả 

năng xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ và thượng lưu các sông chính 

có khả năng lên mức BĐI, có nơi trên BĐI, hạ lưu các sông chính còn dưới 

mức BĐI, riêng sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối có khả năng đạt báo động II 

vào khoảng 20-22h đêm nay (ngày 29/9/2022). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt 

lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông. 

Thực hiện Công điện số 30/CĐ-QG hồi 14h00 ngày 29/9/2022 của Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng 

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, để chủ động 

ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 

Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị 

liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bằng mọi hình thức thông tin kịp 

thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh; tổ 

chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 
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2. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, 

tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền để người dân không đánh bắt 

cá, vớt gỗ và các hoạt động ở các khu vực nước chảy xiết; 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. Kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản; bố 

trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn các hồ chứa và 

hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, xung yếu; triển khai phương án đảm bảo an 

toàn đê điều. 

4. Vận hành công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và các 

khu vực đô thị, vúng trũng thấp. 

5. Chỉ đạo cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng 

cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa 

lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm 

thiểu thiệt hại. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn 

phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường 

trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh  theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BCĐQG về PCTT, Ủy ban Quốc 
gia ƯPSCTT và TKCN;                                

(để b/c);
 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Trưởng ban, các phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng, các Phó CVP; 

- Các TV BCH PCTT, TKCN và 

PTDS tỉnh (để chỉ đạo); 

- Lưu VPTT Chỉ huy PCTT. 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Trịnh Bá Thuận 
 


