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CÔNG ĐIỆN
Về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 4
và chủ động ứng phó 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;
- Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh;
- Giám đốc các Công ty: Khai thác CTTL, Điện lực T. Hóa;
- Chủ các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.
Bão số 4 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp nhưng với sự tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo quyết liệt từ sớm của Trung ương và của tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp
tỉnh, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền các địa phương và sự đồng lòng, chủ động
ứng phó của Nhân dân đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ của
người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Tuy nhiên, mưa
lớn sau bão số 4 đã gây lũ, ngập lụt cục bộ tại một số huyện khu vực đồng bằng,
trung du miền núi, làm cho một số diện tích sản xuất nông nghiệp và tuyến đường
giao thông bị ngập, sạt lở; ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.
Trước tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng bất thường,
cực đoan, khó dự báo, để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra và thực hiện Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ
tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai,
tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình
thủy lợi, Công ty Điện lực Thanh Hóa, chủ các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện và các
đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai với phương châm chủ động
phòng ngừa, kịp thời, quyết liệt ứng phó, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, không
để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên
hết, trước hết; trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong thời gian tới tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai kịp thời,
hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn
tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
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Đối với các huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra vừa qua
tập trung chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục nhanh hậu quả:
- Tiếp tục rà soát, chủ động cảnh báo, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm,
nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.
- Kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai gây
ra; đặc biệt là đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, đê điều để chủ
động ứng phó với những đợt thiên tai mới, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau
mưa lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân.
- Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao
thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực xảy ra sạt lở,…; không để
xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người.
2. Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ,
dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và
người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, Công ty Điện lực
Thanh Hóa và chủ các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện theo chức năng, nhiệm vụ được
giao phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác
bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống điện; triển khai
công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất ngay sau
thiên tai; điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học, an toàn,
đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, lưu ý việc thông tin, cảnh báo trước khi xả
lũ cho chính quyền địa phương và người dân khu vực hạ du theo đúng quy định.
4. Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình giao thông bị
sạt lở, hư hỏng do mưa lớn; chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong công tác bảo đảm an
toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng (nếu có),
nhất là trên các trục giao thông chính.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng,
phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức cứu
hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của các địa phương.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa,
hệ thống thông tin cơ sở, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp
tục làm tốt công tác truyền thông, hướng dẫn người dân các kỹ năng ứng phó, hạn
chế rủi ro khi xảy ra thiên tai, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến và công tác
chỉ đạo phòng, chống thiên tai.
7. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi căn cứ tình hình thực tế chủ
động 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.
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8. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân
sự tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo,
triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp
thẩm quyền chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.
Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố, chủ các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh 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;
- Đài Khí tượng TV tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

