
 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ. 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH  

ĐIỆN: 
 

- Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn; 

- Các thành viên BCH PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự huyện; 

- Thủ trưởng các ngành liên quan. 

 

Hồi 10 giờ ngày 23/7/202, vị trí tâm Áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ 

Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây 

Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 24/7, vị trí tâm Áp thấp 

nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách Nam Định 

khoảng 100 km về phí Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm Áp thấp 

nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, từ ngày 23/7 đến ngày 25/7/2021 ở 

khu vực tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; tổng 

lượng mưa có thể đạt từ 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. 

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ và áp thấp nhiệt đới. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các thành viên BCH phòng, 

chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự huyện và Thủ trưởng các ngành liên 

quan khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của Áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ, thông 

tin, cảnh báo kịp thời đến người dân biết để chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan.  

2. Rà soát phương án tiêu úng để sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông 

nghiệp; triển khai các biện pháp sản xuất, thu hoạch hoa màu để giảm thiểu thiệt 

hại do Áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ gây ra. 

3. Chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có 

nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu 

vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 cho người dân và các lực lượng tham gia phòng, chống 

thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng. 
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4. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm 

tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc 

phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy 

ra mưa lớn. 

5. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và 

vùng hạ du hồ chứa; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn 

sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

6. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện chủ động xuống các địa bàn được phân công 

phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. 

7. Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch huyện tăng cường 

công tác tuyên truyền về diễn biến của Áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ; công tác 

ứng phó và kỹ năng phòng, chống thiên tai để người dân biết, thực hiện. 

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn 

phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện (qua Phòng 

NN&PTNT). 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên BCH phòng, 

chống thiên tai, TKCN và phòng thủ dân sự huyện, Thủ trưởng các ngành liên 

quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công điện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, NN. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hàn Văn Huyên 
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