
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số:           /UBND-PNN&PTNT 
V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới 

có khả năng mạnh lên thành bão. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Nam Trực, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Các đồng chí trong BCH PCTT và TKCN huyện; 

                                     - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 

01 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 

116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-

50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng 

Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 

30/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, 

cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng 

gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo 

hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 01 giờ 

ngày 01/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh 

Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng 

Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Thực hiện Công văn số 41/BCH-VP ngày 28/6/2022 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng 

mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển. 

Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt 

đới có khả năng mạnh lên thành bão, UBND huyện yêu cầu: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp 

thấp nhiệt đới, thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nhân dân 

biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên 

thành bão để chủ động phòng chống; có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như 

phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thực hiện tốt phương châm 4 

tại chỗ; đối với các xã duyên giang chủ động kiểm tra hệ thống đê kè, cống, ... 
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trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn khi có bão xảy ra. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hạt quản lý đê Nam Trực: 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN tiếp tục giải tỏa khơi thông 

dòng chảy trên các tuyến kênh. Chủ động sẵn sàng phương tiện, nhân lực chống úng 

cho mạ theo phương án đã đề ra; kiểm tra hệ thống đê kè xung yếu để có biện pháp 

ứng phó kịp thời. 

3. Lực lượng vũ trang, Ban chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị phương 

tiện, nhân lực phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi bão xảy ra, đảm bảo 100% 

quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

4. Phòng Nông nghiệp&PTNT: Phối hợp với Hạt Quản lý đê, Công ty 

TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh kiểm tra hiện trạng hệ thống đê điều và các 

công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm, chú ý tới những đoạn đê kè xung yếu, sẵn 

sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều và công trình thủy lợi 

theo các cấp báo động. 

5. Điện lực Nam Trực, Trung tâm viễn thông Nam Trực: Đảm bảo an 

toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư ứng cứu, khắc 

phục kịp thời các sự cố, phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh. 

6. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị; các đồng chí trong Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động triển 

khai các phương án phòng, chống theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về 

người và tài sản của đơn vị; các đồng chí trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

huyện đã được phân công về các địa phương phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. 

7. Trung tâm văn hóa - TT-TT: Thường xuyên cập nhật diễn biến của 

áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, tăng cường thời lượng phát 

sóng để các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, 

8. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực. Báo cáo kịp thời (nếu có tình 

huống xấu xảy ra) về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện theo số điện thoại: 

02283.827.085 hoặc 0912.559.223 ( Đ/c Thắng). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 Nơi nhận: 

- BCH PCTT-TKCN tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện;                                                                             

- Lưu VT.                                                                    
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Lưu Quang Tuyển 
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