
       UBND TỈNH THANH HOÁ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
 

Số:               /STNMT-VP                            Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, 

lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, lốc,  

sét và mưa đá. 
 

    Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Sở. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 

11560/PCTT,TKCN&PTDS tỉnh ngày 08/8/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh về chủ động ứng phó với 

mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, lốc, sét và mưa đá.   

Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:   

 1. Yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc Sở triển khai Công văn số 

11560/PCTT,TKCN&PTDS tỉnh ngày 08/8/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh về nội dung nêu trên đến cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị để tổ chức thực hiện 

theo quy định; Chủ động rà soát và thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an 

toàn công trình đang sử dụng trước và trong mùa mưa bão.   

 2. Giao Phòng Tài nguyên khoáng sản tham mưu chỉ đạo kiểm tra, rà soát các 

đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn 

các hầm, lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh trước và trong mùa mưa bão. 

 3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu phương án xử lý môi 

trường nếu có trường xảy ra các vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn do 

thiên tai gây ra. 

 4. Giao Chi cục Biển và Hải đảo nghiêm túc tổ chức trực theo dõi các nội 

dung có liên quan đến mưa bão, vấn đề sạt lở đất … 24/24h, thường xuyên tham 

mưu Lãnh đạo Sở để báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. 

(có Công văn số 11560/PCTT,TKCN&PTDS tỉnh kèm theo). 

Theo nội dung trên, yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện/. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Giám đốc Sở (B/cáo); 

- Các Đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Văn Hoành 
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