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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v chủ động ứng phó với mưa 

lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng 

            Như Xuân, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1423/STTTT-QLVT ngày 08/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 

06/7/202; Công điện số 20/ CĐ-UBND ngày 07/7/2021của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.  

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 07- 

08/7/2021, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng 

mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; trên các sông, suối có 

khả năng xuất hiện một đợt lũ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc Trung Bộ từ 

3 - 7 m; hạ lưu các sông có biên độ lũ lên từ 2 - 4 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, 

sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven 

sông. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, đảm bảo 

thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt công tác phòng chống, ứng phó với mưa 

lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn thủ trưởng các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nội dung 

sau:  

1. UBND các xã, thị trấn 

 - Xây dựng phương án triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa 

lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trên địa bàn. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về 

tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), 

để người dân trên địa bàn biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động 

phòng tránh.  

- Phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong quá trình 

triển khai các phương án, biện pháp ứng phó, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 

tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.  

2. Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Phương án số 449/STTTT-QLVT ngày 
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liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 

tỉnh Thanh hóa năm 2021 và phương án, biện pháp phòng, chống ứng phó của đơn 

vị. 

- Thực hiện rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ tầng hệ 

thống thông tin; sẵn sàng nhân lực, thiết bị dự phòng đảm bảo thông tin liên lạc 

thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

trong phòng chống, ứng phó thiên tai. 

 - Chủ động chuẩn bị, tăng cường các xe ứng cứu cơ động, các xe BTS lưu 

động để sẵn sàng ứng cứu, phục vụ thông tin trong các trường hợp mất liên lạc, đặc 

biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa nơi có tuyến đường giao thông có khả năng bị sạt 

lở, chia cắt, gây đứt cáp quang truyền dẫn.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các Doanh nghiệp Bưu 

chính, Viễn thông nghiêm túc tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Phó Chủ tịch VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Anh Tuấn 
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