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CÔNG ĐIỆN 

Về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện: 

 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, 

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Y tế và các sở, ngành có liên quan; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi. 

 

Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm về bão, lũ. Theo nhận định của cơ quan 

dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ 

nay đến cuối năm có khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển 

Đông, trong đó 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước 

ta; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ trong tháng 9, tháng 10. 

Thực hiện Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất tại khu vực miền núi, bão và mưa, lũ lớn kéo dài trên diện rộng như đã xảy 

ra tại khu vực miền Trung năm 2020, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức 

tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Giám đốc các Công ty Khai 

thác công trình thủy lợi, khẩn trương triển khai thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù 

hợp với tình hình và điều kiện tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán 

dân trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; chủ động kiểm tra hệ thống đê 

điều, hồ đập, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phát hiện, xử 

lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang 

thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt 
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đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chú trọng công tác 

chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy lợi do địa phương quản lý, phối hợp với chủ các 

hồ chứa thủy điện và các đơn vị liên quan, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, 

đặc biệt là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp. Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chủ động 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang 

thiết bị phù hợp để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ 

chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ 

chức theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai 

sát với diễn biến thực tế, đảm bảo độ tin cậy để các cấp, các ngành và nhân dân 

biết, chủ động ứng phó có hiệu quả. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương theo chức 

năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương 

án bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện, phù hợp với diễn biến mưa, lũ. 

5. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương 

tiện, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường 

không, đường biển trong trường hợp xảy ra mưa bão lớn và lũ, lụt kéo dài. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát, xác định 

cụ thể những vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; căn cứ 

khả năng cân đối ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện di dời khẩn 

cấp các hộ dân đảm bảo đến nơi an toàn trong mùa mưa bão; báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 06/9/2021. 

7. Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai gắn 

với bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai tại các địa phương. 

8. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại. 

9. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi rà soát, sẵn sàng triển khai 

phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và phương án 

tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi có mưa, lũ xảy ra. 
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10. Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh chủ động 

tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 

Phòng thủ dân sự tỉnh quyết định việc vận hành các hồ theo đúng quy định tại 

Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc 

ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đảm bảo an 

toàn công trình và vùng hạ du. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn 

vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc 

Công điện này; báo cáo kết quả về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai tỉnh để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT; 

- Ủy ban QG ƯPSCTT và TKCN;                    (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;              

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các TV BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh; 

- Các đ/c Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ (để c/đ); 

- Đài PT và TH T. Hóa, Báo T. Hóa (để phát tin); 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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