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CÔNG ĐIỆN 

V/v phòng, chống cơn bão số 2 (bão Mulan) 
 

Uỷ ban nhân dân huyện Xuân Trường điện: 

- Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ 

viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách 

các tuyến đê, trọng điểm PCTT;   

- Các đ/c thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 

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

tế là MULAN. Hồi 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 

109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo 

Bạch Long Vĩ khoảng 220km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 250km về 

phía Đông Nam, cách Nam Định 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật 

cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ 

yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 11/8, vị 

trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh 

Quảng Ninh-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-

74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo 

hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ sau 

đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên 

khu vực Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 

6 (dưới 39km/giờ). 

Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều tối nay (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu 

vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 

100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt; khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh 

Bình khả năng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

 Từ tình hình trên UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, thông báo 

trên hệ thống truyền thanh để nhân dân chủ động triển khai các phương án phòng, 

chống mưa bão và ngập úng. Tổ chức tuần tra đê điều, kiểm tra các vị trí xung yếu 

và chuẩn bị các điều kiện phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời 

phát hiện, xử lý sự cố giờ đầu khi có tình huống xấu xảy ra. Làm tốt công tác giải 

tỏa, khơi thông dòng chảy kênh, mương theo phân cấp quản lý, tổ chức rút nước lộ 

ruộng cho lúa mùa và tiêu nước trên toàn hệ thống kênh sông không để ngập úng lúa 

mùa, vùng NTTS, vùng thấp trùng, khu công nghiệp... Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, 



nhân dân chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng chằng chống nhà cửa, kho tàng và các 

công trình công cộng; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi 

trồng thủy sản trên sông. Rà soát, thông báo và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời các 

hộ dân sinh sống tại khu vực xung yếu (nhà yếu, nhà tạm, sinh sống, sản xuất ngoài bãi 

sông,…) đến nơi an toàn; lập biên bản cam kết với các chủ đò ngang ngừng mọi hoạt 

động vận chuyển khách, hàng hóa qua sông khi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Tổ chức 

trực bão theo qui định và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. 

Các xã, thị trấn có cửa khẩu qua đê chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân 

lực sẵn sàng hoành triệt các cửa khẩu khi nước dâng cao. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy phối hợp với các địa phương 

tiếp tục tổ chức tiêu, thoát nước đệm trên toàn hệ thống kênh, sông; tăng cường kiểm 

tra giải tỏa, khơi thông dòng chảy không để xảy ra ách tắc đảm bảo tiêu thoát nước 

khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn diện tích lúa mùa đang trong thời kỳ đẻ nhánh và 

vùng chăn nuôi, NTTS. Chủ động phương án tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn 

kéo dài do ảnh hưởng trực tiếp của bão và hoàn lưu sau bão. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức phân công lực lượng trực, chằng chống các công trình tại trụ 

sở làm việc; đảm bảo an toàn các công trình công cộng, tài sản… thuộc lĩnh vực 

quản lý. 

Phòng NN&PTNT, Hạt quản lý đê huyện tổ chức trực 24/24 ngay từ chiều 

ngày 10/8/2022, bám sát địa bàn, tuyến đê, vị trí xung yếu, trọng điểm PCTT để kiểm 

tra, đôn đốc các địa phương, cơ sở triển khai công tác phòng, chống bão theo qui định, 

đảm bảo an toàn đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.  

4. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công 

các công trình trên địa bàn huyện chuẩn bị các điều kiện phòng, chống bão đảm bảo 

an toàn nhân lực, công trình, thiết bị trên công trường. Đối với các công trình, dự án 

liên quan đến hệ thống kênh, sông yêu cầu đơn vị thi công chuẩn bị sẵn sàng phương 

án phá dỡ đập ngăn nước khi cần thiết để tiêu thoát nước chống úng cho lúa mùa, 

các vùng trũng, thấp và đảm bảo an toàn công trình. 

5. Trung tâm VH-TT&TT huyện tăng cường thời lượng phát sóng, thường 

xuyên đưa tin về diễn biến của mưa, bão trên hệ thống phát thanh để người dân biết, 

chủ động phòng, chống, ứng phó. 

Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên, lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị được phân công phụ trách địa bàn chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo 

và đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các phương án phòng, chống bão 

theo qui định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VP.HĐND-UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

Vũ Tuấn Dương 
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