
 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc phát lệnh Báo động II trên sông Yên 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN 

Điện: 

- Chủ tịch UBND các xã: Các Sơn, Anh Sơn, Thanh 

Sơn, Thanh Thủy, Hải Châu; 

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

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan. 

Thực hiện Công điện số 16 - Hồi 18 giờ 00 phút ngày 08/9/2022 của Ban Chỉ 

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

Hồi 17 giờ 00 phút ngày 08/9/2022 mực nước trên sông Yên tại trạm Thủy văn 

Chuối là + 2,40m (trên mức báo động I là 0,4m). Theo tin dự báo lũ trên sông Yên của 

Dài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số CBLU-45/17h00/THOA ngày 

08/9/2022, cảnh báo mực nước sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối có khả năng đạt mức 

Báo động II (+ 2,80m) vào khoảng 22 – 24h đêm nay (ngày 08/09/2022). 

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phát lệnh Báo động II trên sông Yên, yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, phường: Các Sơn, Anh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Châu 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. 

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công 

trình đê điều; đặc biệt là đoạn đê xung yếu, đê đang thi công, cống dưới đê trên địa bàn. 

3. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, đảm 

bảo an toàn cho người và tài sản. 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, 

lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS thị xã (qua phòng 

Kinh tế) để kịp thời chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Các 

Sơn, Anh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Châu; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP BCH PCTT tỉnh (để b/c); 
- TT Thị ủy, HĐND, UBND thị xã (b/c); 
- Trưởng Ban, P.Ban CH PCTT&TKCN thị xã (báo cáo); 
- Cụm trưởng (Cụm 9, Cụm 10 theo QĐ số 2776/QĐ ngày 
07/4/2022 của Chủ tịch UBND thị xã); 
- Hạt Quản lý đê Đông Nam (t/h); 
- Trung tâm VHTT, TT&DL (đưa tin); 
- Lưu VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 
 
 

 
Phạm Văn Nhiệm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ NGHI SƠN   

Số:         /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Sơn, ngày 8 tháng 9 năm 2022 
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