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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thanh Hoá, ngày 16 tháng 7 năm 2018

“V/v ứng phó với mưa, lũ
và áp thấp nhiệt đới”

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
Quốc gia. Ngày 17/7/2018 tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng 18,6km độ Vĩ Bắc;
106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ). Từ ngày 16/719/7/2018 khu vực Thanh Hóa dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, cục bộ
có nơi mưa rất to, đặc biệt là khu vực miền núi; Để chủ động ứng phó với diễn biến
của thiên tai, BTV Tỉnh đoàn đề nghị BTV các huyện, thị, thành Đoàn nghiêm túc
thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên theo dõi diễn biến của Áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa
lũ qua các phương tiện thông tin đại chúng để có phương án ứng phó kịp thời;
Tích cực phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa
phương tập trung rà soát, nắm bắt những vùng trọng điểm, cảnh báo dân cư sống ở
vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp biết để thông tin chủ động
phòng ngừa, ứng phó.
2. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì các Đội thanh niên xung kích, tình nguyện,
lực lượng ĐVTN tại chỗ, vật tư, phương tiện sẵn sàng cứu nạn khi có lệnh điều động
và ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
3. Yêu cầu BTV Đoàn 11 huyện miền núi phối hợp với các ngành chức
năng tập trung làm tốt công tác thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, phối hợp sơ tán
dân ở các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi,
khu vực trũng thấp đến nơi an toàn; BTV Đoàn các huyện, thị ven biển phối hợp
với các ngành chức năng tập trung làm tốt công tác thông báo, kêu gọi, hướng
dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra
hoặc không di vào vùng nguy hiểm.
Đề nghị BTV các huyện, thị, thành Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện,
cử cán bộ thường xuyên trực, theo dõi nắm bắt tình hình tại cơ sở và báo cáo công
tác phòng chống lụt bão của địa phương qua ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn
(điện thoại trực tiếp đ/c Nguyễn Hữu Phương - Phó Ban TNNT Tỉnh đoàn, ĐT:
0915.951.987).
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