
 

 

 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN ĐỊNH  

BAN CHỈ HUY PCTT, TKCN VÀ PTDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/PCTT, TKCN&PTDS 
V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, 

lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. 
 

 

Yên Định, ngày 22  tháng  6  năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện; 

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã. 

 
 

Thực hiện Công văn số 65/PCTT, TKCN&PTDS ngày 21/6/2021 của Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh 

Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật 

mạnh.Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 22-25/6/2021, 

khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có 

khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và 

ngập úng cục bộ. 

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện đề nghị 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các 

xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để 

thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân 

chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là 

dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn; sạt lở đất. 

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án 

ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

3. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện, đài truyền thanh 

các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ 

năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất để 

người dân biết chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.  

(Một số tài liệu tham khảo được đăng tải trên website: 

phongchongthientai.mard.gov.vn/Page/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx). 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn 

phòng thường trực ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự huyện (qua 

phòng NN&PTNT huyện qua địa chỉ pctt.yendinh@gmail.com). 
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Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thủ dân sự các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Như trên; 
- Văn phòng Ban chỉ huy PCTT tỉnh; 
- TT huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 
- Chánh Văn phòng; các Phó CVP; 
- Các thành viên BCH PCTT, TKCN&PTDS (để c/đ); 
- Lưu VT, NN.                                                                     

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Văn Phúc 
 

 

(để b/c); 


		phuchv.yen dinh@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-23T08:59:00+0700


		yendinh@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-23T09:26:10+0700




