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          Vĩnh Lộc, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT,TT&DL huyện; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đóng trên địa bàn huyện. 
 
 

Thực hiện Công văn số 1889/STTTT-QLVT ngày 08/9/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông  Thanh Hóa về việc đảm bảo thông tin liên lạc sẵn sàng ứng 

phó với bão Conson và mưa lớn. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng 

thủy văn Quốc gia, hiện nay cơn bão Conson đang hoạt động trên khu vực miền 

Trung phi-Lip-Pin; Hồi 07 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ 

Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 

giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào 

Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 

độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Đông 

Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 

11. Để chủ động sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó với diễn biến của 

bão, mưa lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. UBND 

huyện đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; UBND các xã, thị trấn, 

Trung tâm VHTT,TT&DL huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn đảm bảo thông tin liên lạc sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai tại Công văn số 2201/UBND-VHTT, ngày 8/9/2021 của 

UBND huyện. 

2. Đối với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông 

- Sẵn sàng triển khai thực hiện tốt Phương án số 449/STTTT-QLVT ngày 

11/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo thông 

tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và Phương án, biện pháp phòng, chống ứng phó 

của đơn vị. 

- Sẵn sàng sẵn sàng nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng đảm bảo thông tin 

liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, 

Chính quyền các cấp trong công tác. Đặc biệt tại khu vực nơi có nhiều tuyến 

đường giao thông có khả năng bị sạt lở, chia cắt, gây đứt các tuyến cáp quang 

truyền dẫn.  

- Tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn tối đa cho cán 

bộ, nhân viên, người lao động; trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (kể cả các 

trang thiết bị bảo hộ theo đúng khuyến nghị của ngành Y tế), để các lực lượng, 

chuyển phát, vận hành mạng lưới, xử lý sự cố và ứng cứu thông tin khi thực hiện 



nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy 

Đảng, Chính quyền địa phương và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên các doanh 
nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn di chuyển qua các chốt kiểm soát trên 
địa bàn, theo Công văn số 13666/UBND-THKH ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh 
về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, để xử 

lý ứng cứu thông tin.  

4. Trung tâm VHTT,TT&DL huyện 

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 

huyện về tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật diễn biến của cơn bão, các 

phương án ứng phó để người dân trên địa bàn biết thực hiện tốt công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đài truyền thanh 

huyện. 
 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp Bưu 

chính Viễn thông; UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT,TT&DL huyện tổ 

chức thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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