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CÔNG ĐIỆN 

Về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông 
 

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, Y tế, Công Thương 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, 

  Điện lực Thanh Hóa; Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 

ngày 17/12/2021 bão R I s  vào bi n Đông v i s c gió m nh nh t v ng g n tâm 

bão đ t c p 13-14, giật c p 17, gây sóng bi n cao từ 6-8 m ở khu vực bắc, giữa nam 

và nam Bi n Đông; ngày 19 và 20 tháng 12, khu vực bi n ngoài khơi các tỉnh Trung 

Bộ có th  có gió m nh c p 11-12, giật c p 14-15; đe dọa trực tiếp đến an toàn của 

tàu thuyền và các ho t động trên bi n, ven bi n. Đây là cơn bão cường độ r t m nh, 

di chuy n nhanh, xảy ra vào cuối m a mưa bão, diễn biến còn r t ph c t p. 

Thực hiện Công điện số 1737/CĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tư ng 

Chính phủ và đ  chủ động  ng phó v i diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cho tàu 

thuyền và các ho t động trên bi n, an toàn tính m ng của nhân dân, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu c u Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các 

Sở, ngành c p tỉnh và các đơn vị liên quan, theo dõi chặt ch  diễn biến của bão, 

quyết liệt chỉ đ o, tri n khai kịp thời công tác  ng phó v i bão theo ch c năng, 

nhiệm vụ được giao, tập trung một số nhiệm vụ sau: 

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

- Các huyện, thị xã, thành phố ven bi n phối hợp v i Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ ch c rà soát, nắm rõ ngay t t cả các 

phương tiện, tàu thuyền còn ho t động trên bi n (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải và 

phương tiện khác) và các ho t động trên bi n; tổ ch c theo dõi sát diễn biến của 

bão, chỉ đ o thông tin, hư ng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuy n về nơi tránh 

trú an toàn, kiên quyết không đ  tàu thuyền, phương tiện ho t động trong v ng 

có nguy cơ ảnh hưởng của bão; tri n khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối v i 

các ho t động trên bi n, an toàn tính m ng và phòng, chống dịch Covid-19 cho 

người dân t i nơi neo đậu, tránh trú. Căn c  diễn biến, nguy cơ ảnh hưởng của 

bão và thực tế t i địa phương chỉ đ o, tri n khai các biện pháp c n thiết đảm bảo 

an toàn cho người, tài sản trên các lồng bè nuôi trồng thuỷ hải sản. 
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- Rà soát, chuẩn bị sẵn phương án đ  chủ động  ng phó bão; chủ động bố trí 

lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng  ng phó, xử lý mọi tình huống, không đ  

bị động, b t ngờ, nh t là đảm bảo an toàn dân cư trong bối cảnh dịch Covid-19, 

bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xu t. 

2. Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh tổ ch c theo dõi chặt ch , dự báo, cung c p 

thông tin kịp thời về diễn biến bão đ  Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, 

các Sở, ngành, cơ quan, địa phương và người dân biết, chủ động tri n khai các 

biện pháp  ng phó ph  hợp v i diễn biến của bão. 

3. Sở Y tế chỉ đ o công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, 

đặc biệt là các khu vực dự kiến sơ tán dân khi có tình huống. 

4. Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải và các 

Sở, ngành khác có liên quan, theo ch c năng quản lý nhà nư c và nhiệm vụ được 

giao chủ động chỉ đ o, ki m tra, đôn đốc tri n khai các biện pháp  ng phó v i 

bão, đảm bảo an toàn đối v i lĩnh vực được phân công theo dõi, nh t là đảm bảo 

an toàn cho tàu thuyền và các ho t động trên bi n, ven bi n. 

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

tỉnh chỉ đ o rà soát phương án, sẵn sàng tri n khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ 

địa phương  ng phó bão khi có yêu c u. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ 

ch c ki m đếm, kêu gọi, hư ng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Thông tin 

Duyên hải Thanh Hóa đưa tin kịp thời diễn biến của bão, công tác chỉ đ o  ng phó 

đ  người dân biết, chủ động phòng, tránh. 

7. Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh, Văn phòng thường trực Chỉ 

huy PTDS,  ng phó sự cố, thiên tai và TKCN tỉnh tổ ch c thường trực 24/24 giờ, 

nắm chắc thông tin về diễn biến của bão đ  tham mưu chỉ đ o công tác  ng phó và 

khắc phục hậu quả; báo cáo kịp thời cho Lãnh đ o UBND tỉnh và Ban Chỉ huy 

PCTT, TKCN và PTDS tỉnh nắm bắt tình hình và chỉ đ o. 

8. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh chủ 

động nắm bắt tình hình; tăng cường chỉ đ o, ki m tra, đôn đốc công tác  ng phó 

và khắc phục hậu quả do bão gây ra. 

Yêu c u Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị c p tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tri n khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đ o QG về PCTT; 

- Ủy ban QG ƯPSCTT và TKCN; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;             (đ  b/c); 

- Các đ/c Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các TV BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnh; 

- Các đ/c BT Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ (đ  c/đ); 

- Đài PT và TH TH, Báo TH, Đài Thông tin 

  Duyên hải TH (đ  đưa tin); 

- Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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