UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ THANH
Số: 01

/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Như Thanh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

CÔNG ĐIỆN KHẨN
Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ
xảy ra lũ quét, sạt lở đất
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.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Dự báo
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với
hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, từ chiều tối và đêm nay (23/5) đến cuối tháng
5/2022 ở Thanh Hóa nhiều ngày có mưa rào và giông. Riêng từ đêm nay (23/5)
đến ngày 24/5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50
mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể đạt từ 50-100 mm.
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá
và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn; Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai,
TKCN và phòng thủ dân sự huyện; Thủ trưởng các ngành liên quan khẩn trương
triển khai các nội dung sau:
1 Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho
Nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan.
2. Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ
đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để
chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông
dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.
3. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho
các công trình hồ đập; đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, các
trọng điểm xung yếu.
4. Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ các
hồ, ao nuôi thủy sản; thu hoạch lúa, hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu
hoạch; phòng, chống ngập úng vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt
hại.
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5. Triển khai lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ bị
ngập sâu, nước chảy xiết để kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn
cho người dân.
6. Đảm bảo thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ,
cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 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.
7. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện tăng cường thời
lượng phát tin về diễn biến của mưa, lũ, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ
quét, sạt lở đất để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh,
ứng phó.
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 theo số điện thoại: 02373848049).
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ huy
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.
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