
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2022 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện: 

 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, 

  Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài nguyên và MT 

  và các Sở, ngành có liên quan; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng 

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; 

- Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, 

  Điện lực Thanh Hóa. 

 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ đang 

nâng trục chậm lên phía Bắc, kết hợp với rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa tăng 

cường yếu và nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ chiều ngày 07/9 đến nay, ở 

khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập lụt, 

sạt lở, thiệt hại nhà cửa, tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Tổng 

lượng mưa từ 13h00 ngày 07/9 đến 07h00 ngày 10/9 tại các trạm Khí tượng Thủy 

văn phổ biến ở khu vực đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây Nam của tỉnh từ 

200-250 mm, có nơi cao hơn như Khí tượng Tĩnh Gia (TX Nghi Sơn) 460 mm, 

Thủy văn Chuối (Nông Cống) 293 mm, Khí tượng Như Xuân 286 mm, Thủy văn 

Ngọc Trà (Quảng Xương) 279 mm, Thủy văn Cụ Thôn (Hà Trung) 261 mm; các 

khu vực khác từ 100-150 mm. 

Thực hiện Công điện số 803/CĐ-TTg ngày 09/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, 

ngành cấp tỉnh; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Điện 

lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo rà soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để 

hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực bị ngập sâu 

hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng 

cho người dân. 

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa lũ, 

nhất là những hộ nghèo, khó khăn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc 

phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. 
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- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp 

thời, hiệu quả. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua ngầm tràn, khu vực nước 

ngập sâu; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ. 

2. Đối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan 

- Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, 

cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ 

động triển khai công tác ứng phó.  

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải theo 

chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp với các địa phương chỉ đạo công 

tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn giao thông 

và kịp thời khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an 

tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu 

vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của 

địa phương. 

- Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi rà soát, sẵn sàng triển khai 

phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý và phương án 

tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

- Công ty Điện lực Thanh Hóa sẵn sàng triển khai phương án cấp điện an 

toàn và liên tục cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu (vận hành bằng điện). 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa tăng cường thời 

lượng phát tin về diễn biến của mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó. 

- Các Sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại 

do thiên tai gây ra. 

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

phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực 

Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT; 

- Ủy ban QG 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, TKCN và PTDS tỉnh; 

- Các đ/c BT Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ (để c/đ); 

- Đài PT và TH TH, Báo TH (để đưa tin); 

- Đài Khí tượng TV tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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