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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với bão số 2 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, TRƯỞNG BCH PCTT-TKCN 

HUYỆN NGHI LỘC, điện: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCH huyện. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 

09/8 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2022, có tên quốc 

tế là MULAN. Hồi 13 giờ ngày 09/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 

112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo 

Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển 

theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi 

giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Để chủ động ứng phó với bão số 2, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Theo dõi diễn biến tình hình bão số 2 để chủ động bố trí lực lượng, phương 

tiện ứng phó kịp thời; chủ động chuẩn bị phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng 

có nguy cơ sạt lở núi, vùng bị ngập và có nguy cơ bị ngập; đảm bảo an toàn về 

người và tài sản của nhân dân tại các vùng nuôi trồng thủy sản; sẵn sàng tiêu úng 

bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực thấp trũng. 

- Các xã ven biển bằng mọi biện pháp liên lạc, thông báo cho chủ các 

phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, 

hướng di chuyển và diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc 

không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 

24 giờ tới được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 

đến 114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự 

báo). 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc,  cập nhật thông tin thường xuyên báo cáo về 

BCH PCTT&TKCN huyện  

2. Các thành viên BCH PCTT&TKCN:   

- Trực tiếp các xã, thị trấn được phân công phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 2. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình bão số 2 và thiệt hại ( nếu có) để 

báo cáo về Thường trực BCH PCTT&TKCN huyện. 



3. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện.  
Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng 

phó khi có yêu cầu. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn, Trưởng các phòng, ngành và các 

thành viên BCH PCTT-TKCN thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;                                                      KT.CHỦ TỊCH    

- Sở NN & PTNT (b/c);                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                       

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);             

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đài TT - TH;  

- Lưu: VT, NN&PTNT.                    

                                              Nguyễn Bá Điệp                
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