UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:3609 /SNN&PTNT-TL
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020
V/v kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn hệ thống đê điều ứng phó với
bão số 5.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
có đê: Quảng Xương, Nông Cống, Hoằng Hóa,
Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Thạch Thành,
Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân,
Triệu Sơn, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn,
thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA
Nông nghiệp).

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại Văn
bản số 928/PCTT-QLĐĐ ngày 16/9/2020 về việc kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 5. Để chủ động ứng phó với diễn biến
của mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị các UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê và Ban QLDA
Nông nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng
điểm xung yếu về đê điều, các công trình đê điều đang thi công dở dang; tổ
chức gia cố các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn.
2. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý
khi có tình huống xảy ra.
3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình đê điều; báo cáo kịp thời
các sự cố đê điều về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) để phối
hợp chỉ đạo.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban QLDA Nông
nghiệp quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (để b/cáo);
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, CCTL.
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