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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 06 tháng7

năm 2021

CÔNG ĐIỆN KHẨN
Về việc tập trung ứng phó với ATNĐ trên biển Đông
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,
Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và
Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành 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 Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa; Giám đốc các Công ty:
Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, h i 13
giờ ngày 06/7, vị trí tâm áp th p nhiệt đ i TNĐ ở hoảng 15,8 độ V B c;
111,9 độ Kinh Đông, ngay trên hu vực qu n đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nh t
vùng g n tâm TNĐ mạnh c p 6, giật c p 8. Dự báo trong 24 giờ t i, TNĐ di
chuy n theo hư ng Tây B c, m i giờ đi được 10-15 m và có hả năng mạnh
lên thành bão, đến 13 giờ ngày 07/7, vị trí tâm bão ở hoảng 19,0 độ V B c;
109,0 độ Kinh Đông, ngay trên hu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam Trung
Quốc , sức gió mạnh nh t vùng g n tâm bão mạnh c p 8, giật c p 10.
Ngoài ra, từ chiều và đêm ngày 07/7 đến hết ngày 08/7 ở hu vực Thanh
Hóa có hả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa có th đạt từ
70-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.
Thực hiện Công điện số 07/CĐ-TW ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên
tai và TKCN; đ chủ động ứng phó v i diễn biến của TNĐ có th mạnh lên
thành bão và mưa l n, Chủ tịch UBND tỉnh yêu c u Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành c p tỉnh; Giám đốc Cảng vụ hàng hải
Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Điện
lực Thanh Hóa hẩn trương tri n hai thực hiện tốt các công việc sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của TNĐ, thông báo cho chủ các phương
tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên bi n biết vị trí, hư ng di
chuy n và diễn biến của TNĐ đ chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc hông di
chuy n vào hu vực nguy hi m. Vùng nguy hi m do TNĐ có hả năng mạnh
lên thành bão trên Bi n Đông trong 24 giờ t i gió mạnh từ c p 6 trở lên, giật từ
c p 8 trở lên được xác định từ v tuyến 15,0 đến 20,0 độ V B c; từ inh tuyến
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108,5 đến 113,0 độ Kinh Đông hu vực nguy hi m được điều chỉnh theo diễn
biến của bão tại các bản tin của cơ quan dự báo .
2. Tổ chức theo dõi, i m đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong hu vực
ảnh hưởng của TNĐ, giữ thông tin liên lạc thường xuyên v i chủ các phương
tiện đ xử lý ịp thời các tình huống x u có th xảy ra; i m tra hư ng dẫn neo
đậu tàu, thuyền tại bến; quản lý chặt chẽ phương tiện ra hơi; tổ chức c m bi n
từ 13 giờ ngày 07/7/2021 cho đến khi TNĐ/bão tan.
3. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các l ng bè, hu nuôi tr ng thủy sản
trên bi n, ven bi n, hông đ người ở lại chòi canh, l ng bè hi TNĐ/bão đổ
bộ; các tuyến đê bi n xung yếu hoặc đang thi công.
4. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xu t nông nghiệp, nh t là đối v i
các hu vực m i gieo mạ, hu vực trũng th p, hu đô thị và hu công nghiệp;
tri n hai các biện pháp sản xu t, thu hoạch hoa màu đ giảm thi u thiệt hại.
5. Tổ chức c t tỉa cành cây, chằng chống, gia cố bi n hiệu, nhà ở, các công
trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong hu
vực chịu ảnh hưởng.
6. Chủ động i m tra, rà soát nhà ở hông an toàn, các hu dân cư ven
sông, suối, ngoài bãi sông, hu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đ t, lũ quét; sẵn
sàng phương án sơ tán dân tại các hu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.
7. Rà soát, bố trí lực lượng i m soát, hư ng dẫn giao thông tại các hu vực
ngập lụt, chia c t; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện đ h c phục sự cố,
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính hi xảy ra mưa l n.
8. Ki m tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các h chứa và hạ
du, đặc biệt là các h chứa nhỏ, xung yếu; bố trí lực lượng thường trực đ vận
hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có th xảy ra.
9. Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh
báo, thông tin ịp thời về diễn biến TNĐ/bão, mưa, lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở
đ t đ chủ động tri n hai các biện pháp ứng phó.
10. Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa chỉ đạo đảm bảo
an toàn tàu thuyền, phương tiện vận tải trên bi n và đ t liền theo quy định.
11. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, rà soát các phương án đảm bảo an toàn
cho học sinh, nh t là các học sinh thi tốt nghiệp THPT.
12. Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện
pháp sẵn sàng ứng phó hi có tình huống x u xảy ra; đặc biệt tri n hai ngay
việc rà soát phương án sơ tán, di dân tập trung đảm bảo an toàn 2 mục tiêu
phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19 cho người dân, các lực lượng tham gia
phòng, chống thiên tai tại hu vực ảnh hưởng của bão, mưa, lũ, sạt lở đ t, lũ
quét. Thời gian hoàn thành trư c 16 giờ ngày 07/7/2021.
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13. Các đ ng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm iếm
cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động xuống các địa bàn được phân công
phụ trách đ chỉ đạo, i m tra, đôn đốc.
14. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải
Thanh Hóa tăng cường thông tin, truyền thông tối thi u 3 giờ/l n về diễn biến
TNĐ/bão và công tác chỉ đạo ứng phó, h c phục hậu quả.
15. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, 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 iếm cứu
nạn tỉnh trư c 14h hàng ngày và ngay hi có tình huống đột xu t đ tổng hợp,
báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN;
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
(đ 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 Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ đ c/đ);
- Đài PT và TH T. Hóa, Báo T. Hóa, Đài Thông tin
Duyên hải T. Hóa đ phát tin ;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

