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CÔNG ĐIỆN khẩn  

Ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 
                        

                    Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Đồn biên phòng Sầm Sơn,  

                                                           

Theo dự báoTrung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 30/12, ở các 

tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 

độ, vùng núi 4-7 độ, có khả năng xuất hiện sương muối; có nơi xuất hiện mưa và 

dông ; khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, 

giật cấp 10, biển động mạnh. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh 

trên biển, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thị trấn 

và các ngành tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến của không khí lạnh, 

rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển; tăng cường thời lượng phát các bản tin trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh, hệ thống thông tin liên 

lạc để chủ các phương tiện đi biển nắm bắt và phòng tránh. 

2.Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất 

là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ 

thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập. Tuyên 

truyền, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt tham trong nhà kín.     

3. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người 

,vật nuôi, thủy sản và cây trồng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh 

nghiệm truyền thống của người dân địa phương để phòng, chống rét, không để xẩy 

ra gia súc bị chết do đói, rét, điều chỉnh kế hoạch sản xuất cơ cấu cây trồng phù hợp 

với diễn biến của thời tiết. 

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

huyện ( qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) ./. 

 

Nơi nhận: 
 

-Như trên; 
 

-CT,PCT.UBND huyện; 
 

-Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hà Thế Anh 
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