
   

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
   Số:          /UBND-NN                 Quảng Xương, ngày      tháng      năm 2022 
 

V/v tập trung ứng phó với bão số 01 

và mưa lũ. 
                          

  Kính gửi: 

      -  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

                 -  Các thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN và PTDS huyện; 

      -  Các thành viên phụ trách các xã, thị trấn. 
 

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 01 đã 

đạt cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14, khả năng còn tiếp tục mạnh lên, có thể gây 

gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến 

Quảng Bình, kết hợp với triều cường gây ngập úng ở ven biển; đồng thời, các tỉnh từ 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ và ngập úng 

vùng trũng, thấp. Để chủ động ứng phó với bão số 01 và mưa lũ; Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các thành viên Ban chỉ đạo PCTT-

TKCN & Phòng thủ dân sự và các thành viên phụ trách địa bàn các xã tổ chức triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp 

thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, 

ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để thiệt hại xảy ra do chủ quan. 

2. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền và 

phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; 

triển khai phương án bảo vệ các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven 

biển đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

3. Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ nhất là sơ 

tán dân tại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, 

nhu yếu phẩm theo phương châm “ 4 tại chỗ ” để chủ động ứng phó tại các khu 

vực có nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, 

trong các nhà không đảm bảo an toàn tại các khu vực các xã ven biển, khu vực 

có nguy cơ xảy ra ngập lụt. 

4. Chuẩn bị triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, 

nhất là các cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê thi công dở dang; 

rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất cây trồng vụ Thu-Mùa tại các khu vực 

trũng thấp để giảm thiểu thiệt hại. 



5. Sẳn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển 

khai, khi có yêu cầu. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo diễn biến 

thiên tai và tình hình thiệt hại (nếu có) về Văn phòng phòng chống thiên tai& 

tìm kiếm cứu nạn huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) để tổng hợp 

báo cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện và tỉnh./. 
 

Nơi nhận : 

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

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện; 

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

- Lưu.                                              

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hà Thế Anh 
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