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CÔNG ĐIỆN
Về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện:
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.
Từ đầu năm 2020 tới nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu
ảnh hưởng của 24 trận thiên tai (15 đợt giông, lốc kèm theo mưa lớn, mưa đá; 3
cơn bão; 6 đợt nắng nóng) gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh
hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân; dự báo trong thời gian tới, tình
hình thời tiết, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường.
Thực hiện nội dung Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
ngày 16/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu
quả mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung và để chủ động ứng phó với diễn biến của
thiên tai trong thời gian tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và
tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tốt
các công việc sau:
1. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về
công tác phòng, chống thiên tai. Thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”
trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bình tĩnh ứng phó với
mọi tình huống, bảo đảm an toàn cao nhất về người và phương tiện cứu hộ; kịp
thời chăm lo, hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi
thiên tai.
2. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết
định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hành
động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định
số 3753/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ
chức quan trắc, đo đạc, theo dõi chặt chẽ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời
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về tình hình thiên tai và dòng chảy trên các sông phục vụ công tác chỉ đạo, ứng
phó; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo sớm, dài hạn,
bảo đảm thông tin kịp thời, tin cậy, chính xác.
4. Kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi
đóng quân của các đơn vị, chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản
ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt
lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của
nhân dân và nhà nước. Rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ,
cứu nạn và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể huy động
các lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở;
huy động và phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp, hỗ trợ, giúp đỡ người dân
khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.
6. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ động đến
các địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác
PCTT và TKCN.
7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ
quan Thông tấn, Báo chí tăng cường thời lượng phát tin về thời tiết, thiên tai để
các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời.
8. Các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai
thực hiện các nhiệm vụ được giao, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ
huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng thường trực) để theo dõi, tổng hợp,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN;
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
(để b/c);
- Các đ/c Thường vụ Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Các đ/c Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ (để c/đ);
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Đài PT và TH T. Hóa, Báo T. Hóa,
Đài KTTV tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
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