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CÔNG ĐIỆN 

Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN HUYỆN GIAO THỦY 

ĐIỆN: 

 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 07 

giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên 

khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km 

về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-

117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính 

từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, 

mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 19 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 

21,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây 

(Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là 

một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm 

vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). 

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, 

giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 

115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt 

động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng 

lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra và thực 

hiện nghiêm Công điện số 05/CĐ-BCH hồi 14h ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện yêu cầu Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN các xã, thị trấn, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân 
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Thủy và các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:  

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, 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 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di 

chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

2. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; giữ 

thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các 

tình huống xấu có thể xảy ra. 

3. Rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, lũ; kiểm tra các hộ 

dân ven sông, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động 

tiêu thoát nước, di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. 

4. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân 

trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch 

trên biển và ven biển; các bến đò, bến phà qua sông; công trình đang thi công. 

5. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy bám sát diễn biến 

tình hình thời tiết, thủy văn, chủ động tiêu thoát nước chống úng bảo vệ sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & TT huyện thường xuyên cập nhật về 

diễn biến của bão; tăng cường thời lượng phát tin để các cấp chính quyền, chủ các 

phương tiện đang hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, 

ứng phó. 

8. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến của bão, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT& TKCN 

huyện (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện - Phòng 

Nông nghiệp & PTNT, điện thoại 02283.895.036). 

Nơi nhận: 
- TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT;              (để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như trên; 

- Lưu: VT, BCH. 

TRƯỞNG BAN 

 
    

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Doãn Quang Hùng 
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