
  

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-QLKCHT 

V/v triển khai các biện pháp ứng phó 

với bão số 7 trên biển biển Đông và 

mưa lớn 

               Nam Định, ngày       tháng     năm 2021 

       

Kính gửi :  

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Công ty cổ phần QL&XD cầu đường Nam Định; 

- Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam; 

- Công ty cổ phần Fapimex Nam Định. 

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 10 giờ ngày 

08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách 

đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính 

gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.  Dự báo trong 12 giờ 

tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và 

có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu 

theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 09/10, vị trí 

tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía 

Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.  

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-BGTVT ngày 06/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải, Công điện số 07/CĐ-PCTT ngày 06/10/2021 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN, Công điện số 25/CĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lũ. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 7 và mưa lớn diện rộng 

gây ra trong những ngày tới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp, Sở Giao thông vận tải Nam Định đề nghị UBND các huyện và thành phố 

Nam Định; yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc ngành thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. UBND các huyện và thành phố Nam Định: 

- Rà soát các phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên 

tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh Nam Định. Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và có các giải 



  

pháp phù hợp để đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt không xảy ra ùn tắc 

giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt lưu ý cắt tỉa 

cây xanh, khơi thông miệng các cống ngang đường, rãnh dọc, quản lý chặt chẽ 

và hướng dẫn cụ thể các chủ bến vượt sông trên địa bàn đảm bảo an toàn đối với 

người và phương tiện. Kiên quyết không cho phép chủ phương tiện hoạt động 

khi có lũ, mưa gió sóng lớn và đình chỉ hoạt động các bến khách ngang sông, 

phương tiện vượt sông không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng đôn đốc các đơn vị thi công các 

công trình do huyện, thành phố làm chủ đầu tư có kế hoạch phòng chống lụt 

bão, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường vừa khai thác vừa thi công được 

an toàn, thông suốt, liên tục, tiêu thoát nước nhanh không để tình trạng ứ đọng 

trên mặt đường. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ để phân 

luồng, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. 

2. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành và các đồng chí phụ 

trách các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công tại văn bản số 1317/SGTVT-QLKCHT ngày 07/7/2021, chủ động 

xuống địa bàn, bám sát cơ sở, phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai ứng 

phó bão số 7. 

3. Đối với các đơn vị quản lý đường bộ: 

- Kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị khi có 

tình huống thiên tai xảy ra. Chủ động các phương án ứng phó thiên tai, mưa lũ, 

bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

- Khẩn trương gia cố, sửa chữa ngay các hư hỏng trên hệ thống công trình 

giao thông được giao quản lý (nếu có), lưu ý khơi thông miệng các cống ngang 

đường, rãnh dọc, chặt tỉa cành cây,… để giảm nhẹ thiệt hại và bảo đảm giao 

thông thông suốt, an toàn. 

- Triển khai ngay công tác kiểm tra đảm bảo giao thông các tuyến đường 

quản lý và các điểm vượt sông như bến phà Đống Cao, Đại Nội, Sa Cao, Cầu 

phao Ninh Cường, chủ động theo dõi diễn biến của bão số 7, có phương án 

chuẩn bị tháo và cất các phương tiện phao, phà, ca nô vào nơi neo đậu an toàn. 

- Thực hiện các biện pháp phân luồng giao thông theo kế hoạch, báo hiệu, 

phong tỏa, cảnh báo khu vực các tuyến đường, cầu, bến bãi... bị hư hỏng gây 

nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với các địa 

phương có tuyến đường đi qua để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. 



  

4. Đối với các Ban quản lý dự án: 

- Chỉ đạo các đơn vị đang thi công các công trình giao thông trên trên các 

tuyến đường vừa thi công vừa khai thác phải xây dựng phương án phòng chống 

thiên tai, bảo đảm giao thông cho các công trình đang thi công. Có trách nhiệm 

khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra ở khu vực công trình đang thi công. Phối 

hợp với địa phương kịp thời khơi thông dòng chảy đảm bảo cho sản xuất và có 

phương án chuẩn bị phương tiện, nhân lực, vật tư, xe, máy cần thiết để sẵn sàng 

tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động. 

- Ban Quản lý bảo trì KCHT giao thông chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên trên các tuyến quốc lộ do Sở được ủy quyền quản lý đảm 

bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường, các nút vượt sông, chuyển bị 

vật tư, phương tiện cần thiết tại các điểm xung yếu, sẵn sàng khắc phục các sự cố 

có thể xảy ra. 

Các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 7, báo cáo 

về Sở Giao thông vận tải Nam Định (qua phòng Quản lý KCHTGT - điện thoại: 

02283.860.698, DĐ 0966.393.008) để xử lý kịp thời các tình huống.  

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện và thành phố Nam Định; 

yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;    
- UBND tỉnh;  

- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;     (để b/c)                    

- Tổng cục ĐBVN;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN ngành; 

- Các phòng ban liên quan; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;  

- Phòng Quản lý đô thị TP.Nam Định; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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