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Số:              /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2022 
   

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH THÀNH điện: 
  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN &PTDS huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 13 

giờ ngày 26/9, vị trí tâm b o ở khoảng 16,0 đ  V  B c; 117,0 đ   inh Đ ng, 

trên v ng bi n phía Đ ng khu vực B c và  i a Bi n Đ ng, cách qu n đảo 

Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đ ng. Sức gió mạnh nhất v ng g n tâm b o 

mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. 

Dự báo trong 24 giờ t i, b o di chuy n chủ y u theo hư ng Tây, m i giờ đi 

được 20-25km có  u hư ng mạnh thêm. Đ n 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm b o ở 

khoảng 15,7 đ  V  B c; 111,8 đ   inh Đ ng, ngay trên khu vực phía Nam qu n 

đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất v ng g n tâm b o mạnh cấp 13-14, giật cấp 

17.  Trong 24 đ n 48 giờ ti p theo, b o di chuy n chủ y u theo hư ng Tây, m i 

giờ đi được khoảng 20km đi vào đất  iền Trung Trung B . Đ n 13 giờ ngày 

28/9, vị trí tâm b o ở khoảng 15,6 đ  V  B c; 107,6 đ   inh Đ ng, trên khu vực 

đất  iền Th a Thiên Hu  - Quảng Ng i. Sức gió mạnh nhất v ng g n tâm b o 

mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. 

Đây  à cơn b o có cường đ  rất mạnh, tốc đ  di chuy n nhanh và sẽ ảnh 

hưởng trực ti p đ n v ng ven bi n và đổ b  vào đất  iền khu vực Trung B , gây 

mưa   n tập trung ở B c Trung B , Trung Trung B  và B c Tây Nguyên.  

Thực hiện C ng điện số 10/CĐ-UBND, ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó khẩn cấp v i b o số 4 năm 2022; Công 

văn số 3955/SNN&PTNT-TL ngày 24/9/2022 về phòng, chống ngập úng và bảo 

đảm an toàn c ng trình thủy  ợi; C ng văn số 3964/SNN&PTNT-TT&BVTV. 

Đ  chủ đ ng ứng phó v i các diễn bi n của cơn bão số 4, Chủ tịch UBND huyện 

yêu c u Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Thành viên Ban chỉ 



huy PCTT, TKCN &PTDS huyện; Chủ tịch UBND các   , thị trấn thực hiện 

nghiêm túc m t số n i dung sau: 

1. Thường  uyên theo dõi chặt chẽ diễn bi n của b o, các bản tin cảnh báo, 

dự báo thiên tai, thời ti t đ  thường  uyên th ng báo, hư ng dẫn kịp thời cho nhân 

dân trên địa bàn chủ đ ng phòng tránh, ứng phó hiệu quả, tránh chủ quan. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các   , thị trấn đình 

ho n các cu c họp kh ng thực sự cấp bách đ  tập trung chỉ đạo, tri n khai công tác 

ứng phó v i b o,  ũ; tri n khai  ực  ượng  uống các địa bàn trọng đi m đ  trực ti p 

chỉ đạo, đ n đốc, ki m tra c ng tác ứng phó tại cơ sở. 

3. Tổ chức c t tỉa cành cây, phát quang hành  ang  ư i điện; chằng chống, 

gia cố bi n hiệu, nhà ở, các c ng trình c ng c ng, trường học, trạm y t  khu 

c ng nghiệp, nhà máy, kho tàng, các c ng trình c t tháp cao. 

4.  i m tra, rà soát đảm bảo an toàn cho các c ng trình đê điều, hồ đập đặc 

biệt  à các đoạn đê  ung y u, các hồ chứa mất an toàn hoặc các c ng trình đang 

tri n khai thi c ng. Đối v i hồ chứa đang đ y nư c, hồ chứa  ung y u, hồ chứa 

đang thi c ng: Ti p tục rà soát, bổ sung đ y đủ vật tư phòng, chống  ụt b o cho 

t ng c ng trình theo phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống 

khẩn cấp đ  được phê duyệt; có phương án mở r ng tràn  ả  ũ khi c n thi t (đối 

v i tràn  ả  ũ  à tràn đất); chuẩn bị đ y đủ bạt đ  bảo vệ mái thượng, hạ  ưu đập, 

bao tải đất chống tràn trong tình huống nư c có th  tràn qua mặt đập theo phương 

châm “4 tại ch ”. 

5. Tri n khai thực hiện việc khơi th ng dòng chảy, phá bỏ ách t c trên các 

tuy n kênh tiêu đ  kịp thời thoát  ũ; Chủ đ ng phối hợp v i C ng ty TNHH MTV 

S ng Chu, chi nhánh Thạch Thành sẵn sàng tri n khai các biện pháp tiêu úng, bảo 

vệ sản  uất khi có mưa   n kéo dài gây ngập úng cục b ; gia cố, bảo vệ hồ ao nu i 

thủy sản; khẩn trương nhanh chóng chỉ đạo nhân dân thu hoạch  úa, hoa màu, cây 

trồng cạn đ n thời kỳ thu hoạch theo phương châm “ anh nhà hơn già đồng”; cập 

nhật ti n đ  thu hoạch  úa vụ Thu M a hàng ngày, báo cáo về UBND huyện (qua 

phòng N ng nghiệp và PTNT).  i m tra, chăm sóc cây trồng vụ đ ng đ  trồng; có 

phương án tiêu úng cho cây trồng vụ Đ ng khi mưa   n  ảy ra. 

6. Rà soát, sẵn sàng tri n khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có 

nguy cơ cao  ảy ra ngập sâu do mưa   n kéo dài;  ũ quét, sạt  ở đất; chuẩn bị  ực 

 ượng, phương tiện, trang thi t bị, nhu y u phẩm theo phương châm “bốn tại 

ch ” đ  chủ đ ng, sẵn sàng ứng phó v i các tình huống  ảy ra. 

7. Rà soát, sẵn sàng bố trí  ực  ượng ki m soát, hư ng dẫn giao th ng các 

ng m tràn, khu vực ngập  ụt, chia c t; sẵn sàng  ực  ượng, vật tư, phương tiện đ  

kh c phục sự cố, đảm bảo giao th ng th ng suốt trên các trục giao th ng chính. 



8. Đảm bảo th ng tin  iên  ạc, sẵn sàng  ực  ượng, phương tiện cứu h , 

cứu nạn đ  tri n khai ứng cứu khi có yêu c u. Chủ đ ng bố trí  ực  ượng, vật tư, 

phương tiện đ  kh c phục sự cố, đảm bảo giao th ng th ng suốt trên các trục 

giao thông chính. 

 9. Các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chuẩn bị sẵn sàng  ực 

 ượng, phương tiện đ  tham gia c ng tác phòng chống thiên tai và tìm ki m cứu 

nạn khi có  ệnh điều đ ng. 

 10. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN &PTDS huyện 

chủ đ ng n m b t tình hình địa bàn được phân c ng, phụ trách đ  chỉ đạo, ki m 

tra, đ n đốc c ng tác phòng chống thiên tai. 

11. Trung tâm Văn hóa - Th ng tin, TT&DL huyện tăng cường th ng tin, 

truyền th ng về diễn bi n của cơn b o số 4 và c ng tác chỉ đạo ứng phó, kh c 

phục hậu quả. 

12. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường  uyên cập nhật, báo cáo tình hình về 

UBND huyện (qua phòng N ng nghiệp và PTNT) (theo các Sđt 02373.877.017; 

0904.339.689; 0918.065.443) đ  có hư ng chỉ đạo kịp thời./.  

 

Nơi nhận:   

- Như trên;      

- VPTT CH PCTT&T CN tỉnh (b/c);     

- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- TTVH-TT, TT&DL (phát tin); 

- Lưu VT, NN.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bá Sơn 
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