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THÔNG BÁO 

Về diễn biến của cơn bão số 2 
   

 

Theo dự báo của Trung tâm khí tương thủy văn quốc gia: 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 220 

km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam, cách 

Nam Định 360 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

8-9 (tức là từ 62-88 km/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 15-20 km. 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 (tức là từ 62-74 km/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 - 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ sau đó suy yếu 

dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu 

vực Bắc Bộ.  

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Đêm ngày 10/8 và sáng ngày 11/8, khu 

vực ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật 

cấp 9; Cảnh báo mưa lớn: từ chiều tối nay (ngày 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 từ 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. 

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 

xã Việt Hùng yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xóm và toàn thể nhân dân 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để có biện pháp ứng phó kịp thời. 

2. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản đề nghị các tổ chức, các cơ 

quan, đơn vị, trường học, các hộ gia đình chủ động chằng chống nhà cửa, trường 

lớp, kho tàng, bảo vệ công trình công cộng. 

3. Các HTX NN phối hợp chặt chẽ với Công ty khai thác công trình thủy 

lợi Nam Ninh tiêu kiệt nước trên các tuyến kênh, khơi thông dòng chảy chủ động 

ứng phó với mưa, úng trên diện tích lúa mới cấy.  

 

 



 

4. Các Đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng xóm theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão 

để tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động 

công tác phòng, chống. 

Trên đây là nội dung thông báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên xã Việt 

Hùng về diễn biến của cơn bão số 2, đề nghị các tổ chức, các cơ quan đơn vị, các 

Đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng xóm và toàn thể nhân dân chủ động triển khai và thực 

hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; 

 - Ban NN, các HTXDVNN; 

 - BT chi bộ, Trưởng xóm, ĐT dịch vụ; 

 - Đài phát thanh xã, trang thông tin điện tử xã; 

 - Lưu VT, BCH PCTT&TKCN xã. 

TM. BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND xã 

Trần Văn Thưởng 
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