
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /CĐ-UBND 
 

 Thiệu Hóa, ngày        tháng       năm 2021 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THIỆU HÓA điện: 

 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

- Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng có liên quan;  

- Thành viên BCH PCTT, TKCN và PTDS huyện. 
 

Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào hồi 16 giờ 

ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên 

đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách Thanh Hóa khoảng 500km; 

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12; dự báo trong 24 giờ 

tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất 

liền khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão, kết hợp 

với không khí lạnh tăng cường, từ đêm ngày 13/10-16/10/2021 khu vực tỉnh Thanh 

Hóa có khả năng mưa to đến rất to và dông; tổng lượng mưa từ 100-150mm. 

Thực hiện Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công 

điện số 36/CĐ-UBND ngày 12/10/2021 và một số nội dung sau:  

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

sô 8; chủ động các biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với diễn biến 

của thiên tai. 

2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT,TKCN và PTDS huyện theo dõi chặt 

chẽ tình hình bão, lũ và địa bàn được phân công, chủ động nắm bắt tình hình để chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc PCTT. 

3. Yêu cầu các đơn bị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên 

báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT (Số ĐT: 0237-3842-600)./. 
 

Nơi nhận:                                            
- Như trên; 

- Thường trực: Huyện ủy; HĐND (b/cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- 25 xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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