
   

 

CÔNG ĐIỆN SỐ 02 

Hồi 16 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

Điện:  
 

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn;  

- Thủ trƣởng các ngành và Đồn biên phòng Sầm Sơn .  
 

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, hồi 13 giờ ngày 30/7, 

vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ 

Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Dự báo 

trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 

được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, do vậy ở Thanh 

Hóa từ ngày 31/7 - 04/8 có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to 

đến rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh, sấm sét, tố lốc và 

mưa đá. Để chủ động ứng phó với bão, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, yêu 

cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn và các ngành tổ chức thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, ATNĐ, chủ động duy trì 

liên lạc thường xuyên, thông tin cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang 

hoạt động trên biển, người dân tại các khu du lịch biển và các khu nuôi trồng hải 

sản biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp, ATNĐ chủ động 

phòng, tránh.  

2. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với 

ATNĐ, mưa, lũ, ngập úng và đảm bảo an toàn cho hệ thống các công trình thủy 

lợi, phòng chống lụt bão, vận hành tốt khi có mưa lớn xảy ra. 

3. Rà soát các diện tích nuôi trồng thủy sản, các lồng nuôi đến thời điểm 

thu hoạch, khẩn trương huy động các lực lượng lao động, phương tiện để thu 

hoạch nhanh gọn nhằm giảm bớt thiệt hại do mưa lớn gây ra. 

4. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp 

thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban 

chỉ huy PCTT-TKCN huyện./. 

Nơi nhận : 

- Như công điện ;  
- TTr.HU, TTr.HĐND huyện (b/c); 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Trung tâm văn hóa, TT, TT & DL huyện (đưa tin) 

- Lưu.                                              

 

 

TRƢỞNG BAN                                                         

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Anh Chung 
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