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CÔNG ĐIỆN  

Về việc ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru)  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC điện: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng các cụm phòng chống thiên tai và TKCN huyện;  

- Các phòng: NN&PTNT, LĐTB&XH, Kinh tế- Hạ tầng; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc;  

- Hạt quản lý Đê Hậu Lộc;  

- Đồn Biên phòng Đa Lộc;  

- Cảng cá Hòa Lộc;  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.  

 

Cơn bão có tên quốc tế Noru đã tiến vào Biển Đông (cơn bão số 4),  với sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung 

tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, có khả năng bão 

số 4 vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 (khi đến Nam quần đảo 

Hoàng Sa), khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây là cơn bão 

có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 26/9 bão gây gió 

mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông, chiều tối ngày 27/9 bão sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, 

gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Đồng 

thời hiện nay trên địa bàn huyện diện tích lúa vụ Mùa năm 2022 đã thu hoạch đạt 

85% diện tích, còn lại các xã vùng Đông kênh De và Thị Trấn (cũ) chưa thu hoạch 

xong; diện tích cây trồng vụ Đông 2022-2023 đang triển khai gieo trồng tập trung, 

đồng loạt ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022, để chủ động ứng phó 

kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn các ban, ngành, đơn vị liên 

quan triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh 

thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:  
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1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn sau bão, thông tin kịp thời 

cho người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do bão gây ra. 

- Đình hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển 

khai công tác ứng phó với bão: tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn; 

phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.  

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức thu hoạch nhanh 

gọn diện tích lúa vụ Mùa năm 2022,  hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa 

bão gây ra. Tổ chức khơi thông dòng chảy trên diện tích đã gieo trồng cây vụ 

Đông, tháo nước đệm trên đồng ruộng để đảm bảo an toàn cho diện tích cây trồng 

vụ Đông. 

- Triển khai các biện pháp gia cố bờ bảo vệ ao đầm nuôi trồng thuỷ sản; thu 

hoạch thủy sản đến thời kỳ thu hoạch; chủ động các biện pháp bảo vệ an toàn cho 

các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển, hạn chế đến mức thấp nhất thiện hại do 

bão gây ra. 

- Phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi huyện kiểm tra, bảo dưỡng các cống qua 

đê đảm bảo hoạt động ổn định; theo dõi mực nước thủy triều, trên sông để có 

phương án tiêu thoát nước phù hợp, hiệu quả khi có mưa lũ xảy ra.  

- Thực hiện lệnh cấm biển kể từ 17 giờ 00 phút, ngày 26/9/2022 đến khi 

bão tan, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trên biển, khẩn trương rà soát, kiểm 

đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện vào nơi tránh trú 

(bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch). 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Kinh tế- Hạ tầng thông 

báo cho các nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, công trình đê điều ven 

sông biết thông tin về mưa lớn để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho 

người, phương tiện và thiết bị công trình và đảm bảo công tác phòng chống thiên 

tai;  

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Đa Lộc, 

Công an huyện và các xã, thị trấn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, 

phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, 

cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  

4. Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, ngành 

khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ 

động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện 

pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an 

toàn cho học sinh, và công tác an sinh xã hội sau bão. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các xã và các đơn vị 

trực thuộc, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện các biện pháp chỉ đạo 
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sản xuất, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, 

trồng trọt… hướng dẫn các xã, nhân dân thực hiện các biện pháp khắc phục hậu 

quả sản xuất do bão, mưa lớn gây ra. 

6. Trung tâm Văn hóa,Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, đài truyền 

thanh các xã tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của mưa lớn, ngập úng và 

hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng ứng phó với thiên tai, để chính quyền địa 

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

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, qua số điện 

thoại 0912.186.757 hoặc 0903.268.490. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cụm PCTT&TKCN, các 

phòng, ban, ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng TT BCHPCTT tỉnh (để b/c); 

- Thường trực: HU, HĐND huyện (b/cáo); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các ngành liên quan (p/hợp); 

- Lưu: VT,NN. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Cao Sơn 
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