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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung ứng phó ATNĐ và mưa lũ 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN  

điện: 

 

    - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

  - Các đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 04 giờ 

ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh 

Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-

60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo 

hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 16 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh 

Đông, ngay trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 12 đến 24 giờ 

tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ 

ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên 

vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-

75km/giờ), giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển 

theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng 

áp thấp. 

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều nay (12/6) đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu 

vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và 

dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng 

khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa 

Bình, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 

350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Cảnh báo dông, lốc, sét: Từ ngày hôm nay (12/6), do ảnh hưởng của rìa 

phía Tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Bắc Bộ, 

Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh. 

Thực hiện công điện số 03/CĐ - Hồi 11h30 phút ngày 11/6/2021 của Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. 

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành 



bão. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các 

phòng, ban, ngành cáp huyện; Giám đốc Chi nhánh Điện lực, Bưu điện huyện Như 

Xuân tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, mưa lũ, ra soát các phương án sẵn 

sàng triển khai ứng phó với các tình huống, đặc biệt là mưa lớn.  

2. Triển khai các phương án ứng phó với ATNĐ và mưa lũ, sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

3. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó cho phù hợp với tình hình, 

điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp. 

4. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền, truyền tin các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến ATNĐ và mưa lũ để 

các xã, thị trấn và người dân biết, chủ động phòng, tránh và ứng phó.  

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

huyện qua Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai đặt tại Phòng 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các thành viên Ban chỉ huy huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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