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CÔNG ĐIỆN  

Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão Noru và mưa lớn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC điện: 
 

 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện. 

 

 Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, 

đêm ngày 25/9, bão Noru vào biển Đông với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13 và có 

xu hướng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 25/9, ở vùng biển 

phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng 

gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ngoài ra, khu vực tỉnh Thanh Hoá, từ 

ngày 21 đến nay (24/9) đã có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 90-150m và 

còn tiếp tục mưa trong những ngày tới. 

 Thực hiện Công điện số 17 - Hồi 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 

2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ 

dân sự tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 3955/SNN&PTNT-TL ngày 24/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống ngập, úng 

và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Để chủ động ứng phó với diễn biến của 

bão Noru và mưa lớn, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra trong thiên tai, Chủ 

tịch UBND huyện Vĩnh Lộc yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện thực hiện nghiêm một số 

công việc sau:  

 1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

 - Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về cơn Noru và mưa lớn, 

để thông tin kịp thời cho Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó 

hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan.   

- Khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà 

ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình 

cột tháp cao.  

 - Tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn các tuyến đê trên địa bàn, nhất là các 

vị trí xung yếu; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và 

khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.  
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 - Chỉ đạo lực lượng xung kích, dân quân tự vệ và các lực lượng khác có 

thể huy động hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy 

sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. 

 - Thường xuyên triển khai lực lượng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn 

các công trình hồ, đập, kịp thời phát hiện những hư hỏng, khẩn trương huy động 

mọi nguồn lực để khắc phục; chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 

cho công trình.  

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

các khu dân cư ven sông, ngoài bãi sông, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập 

lụt, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao đến 

nơi an toàn. 

 - Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ các hồ, 

ao nuôi thủy sản; hoa màu, cây trồng đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập 

úng khu vực thị trấn, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan, tăng cường 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình 

thiên tai như mưa lớn, lũ, ngập úng,... để người dân biết, chủ động phòng, tránh. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến của bão Noru và công tác 

chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai để người dân trên địa bàn 

huyện hiểu và phối hợp thực hiện. 

 3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện 

Rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ 

trợ sơ tán, di dời người dân ở những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi 

có yêu cầu; tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó, khắc phục 

hậu quả mưa bão (nếu có). 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Dự án, 

Đầu tư & Xây dựng huyện; Chi nhánh Thủy nông huyện; Hạt Quản lý đê 

Vĩnh Lộc 

 - Theo chức năng quản lý nhà nước được giao kiểm tra, rà soát và hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công 

trình phòng chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác phòng, chống ngập úng đặc 

biệt quan tâm các vùng thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn tại các xã 

Vĩnh Hưng, Vĩnh Hòa, Minh Tân và Vĩnh Thịnh. 

 - Hướng dẫn UBND cấp xã rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai 

phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, các vị trí xung 
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yếu đồng thời tổ chức lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng 

xử lý các tình huống có thể xảy ra đối với các công trình phòng, chống thiên tai. 

 5. Chi nhánh Thủy nông Vĩnh Lộc 

 - Phối hợp với UBND các xã chủ động tiêu nước đệm, phối hợp với 

ngành điện trong việc đóng điện cho trạm bơm Cầu Mư để sẵn sàng bơm tiêu 

úng; vận hành tối đa các công trình khi có ngập, úng xảy ra.  

6. Các thành viên BCH PCTT, TKCN&PTDS huyện 

Các thành viên được giao phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên bám địa 

bàn và tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thiên tai, kết quả ứng phó với cơn bão 

Noru và mưa lớn về Ban Chỉ huy huyện qua Văn phòng Thường trực Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai huyện (Phòng NN&PTNT huyện) để tổng hợp kết quả 

báo cáo theo quy định. 

 7. Các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án 

đảm bảo an toàn trước thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo diễn biến của thiên 

tai và các sự cố (nếu có) 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 để kịp thời ứng phó và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT, TKCN&PTDS huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Thắng 
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