
 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN 

Về việc sẵn sàng ứng phó với bão 

CONSON và mưa lớn. 

Vĩnh Lộc, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 - Thủ trưởng các đơn vị có liên quan. 

 

Thực hiện Công văn số 88/PCTT,TKCN&PTDS, ngày 07/9/2021 của Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh 

Thanh Hóa về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn. 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay ở vùng 

biển Đông Nam Philippin đang xuất hiện cơn bão CONSON với sức gió mạnh 

cấp 8, giật cấp 10; dự báo bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc biển Đông trong 

đêm mùng 08/9 đến ngày 09/9 và có khả năng mạnh thêm. Bão có khả năng đổ 

bộ vào miền Bắc nước ta và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh 

miền Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Đông mạnh, từ đêm 07/9 đến ngày 

09/9, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa từ 100-

150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.  

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày 

tới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 27/CĐ-UBND, ngày 

03/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Sổ tay hướng dẫn công tác Phòng, chống 

thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 

16/QĐ-TWPCTT, ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, 

chống thiên tai. 

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão; thông báo cho người dân biết diễn 

biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất 

phù hợp. 

3. Tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm 

bảo an toàn cho các khu vực sản xuất công nghiệp, nhân dân khu vực chịu ảnh 

hưởng của bão. 

4. Rà soát, sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng, đề phòng 

ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, diện tích sản xuất nông nghiệp bảo 

đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn. 

5. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, 

các khu dân cư ở bãi sông, ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao 

xảy ra ngập lụt, sạt lở đất bờ sông để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân 

đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. 
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6. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ 

chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ, xung yếu; bố trí lực lượng 

thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. 

7. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các 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. 

8. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, 

cứu nạn khi có tình huống. 

9. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án ĐT&XD phối hợp 

với Hạt Quản lý đê Vĩnh Lộc 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 phù hợp với diễn biến mưa lũ. 

10. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện rà soát, chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các xã, thị trấn và 

các đơn vị ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp 

thời, hiệu quả khi có yêu cầu. 

11. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn công tác đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập 

trung; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống 

thiên tai thực hiện nhiệm vụ. 

12. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn 

phòng thường trực Chỉ huy PCTT huyện và Văn phòng thường trực Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trước 15 

giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     

- Như trên; 

- Ban Quản lý dự án, ĐT&XD huyện; 

- Hạt Quản lý đê Vĩnh Lộc; 

- Lưu VT-NN.                                                                     

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Việt 
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