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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:        /CĐ- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ý Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 
CÔNG ĐIỆN 

V/v Triển khai ứng phó với diễn biến của cơn bão số 02 (bão MULAN) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN 

ĐIỆN:  

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

  - Cụm trưởng các cụm PCTT & TKCN huyện;  

  - Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, trạm, trại trong huyện; 

  - Chủ tịch HĐQT các HTX SXKD DVNN. 

 

Theo tin từ trung tâm khí tượng 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 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, sau đó 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). 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: đêm 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; ven biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8. 

Cảnh báo mưa lớn: từ chiều tối nay (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực 

Nam Định 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. 

Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm, UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Cụm trưởng các cụm Phòng chống thiên tai & 

TKCN huyện; Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, trạm, trại trong huyện; Chủ tịch 

HĐQT các HTX SXKD DVNN tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 
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1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên 

thành bão, đảm bảo thông tin liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, 

phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; dự trữ 

lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với bão 

theo phương châm “4 tại chỗ”. Thông báo tới tất cả các hộ nuôi trồng thuỷ sản 

căn cứ vào tình hình thực tế của mưa bão hạ thấp mực nước, có biện pháp gia cố 

bờ ao, lồng bè. Kiểm tra đò ngang, khi có đủ điều kiện an toàn mới được phép 

chuyên chở hành khách qua sông, có phương án di dời nhân dân ra khỏi khu vực 

nhà yếu, nhà tạm, khu vực có nguy cơ bị ngập lụt cao. Thông báo đến mọi người 

nhân dân, các cơ quan công sở, các trường học trên địa bàn vị trí và hướng di 

chuyển của bão để chủ động gia cố, giằng chống nhà cửa, công trình công cộng, 

cắt tỉa cành cây trước khi bão đổ bộ. 

2. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống công trình thuỷ lợi, đê 

điều nhất là các vị trí xung yếu. Đối với các công trình đang thi công, các Ban 

quản lý dự án đôn đốc nhà thầu thi công có biện pháp gia cố, bảo vệ toàn công 

trình, thanh thải dòng chảy ở tất cả các công trình có đập ngăn nước. 

3. Chủ động các biện pháp phòng chống úng, khơi thông dòng chảy, tiêu 

rút nước đệm trên các tuyến kênh mương nhất là các vùng trũng, thấp. Chuẩn bị 

sẵn sàng các máy bơm dã chiến, máy bơm di động để chống úng cho lúa, màu 

khi có mưa lớn xảy ra. 

4. Chi nhánh điện lực Ý Yên: kiểm tra lưới điện, đảm bảo đáp ứng đủ yêu 

cầu về điện phục vụ khi có thiên tai trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hoá – TTTT huyện: tăng cường thời lượng phát sóng, 

kịp thời đưa tin về diễn biến của bão và sự chỉ đạo của UBND huyện để các cấp 

chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày, thường xuyên báo cáo 

về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện (cơ quan thường 

trực Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, số điện thoại 

0228.3.823.005, email: phongnongnghiepyyen@gmail.com) để có biện pháp chỉ 

đạo kịp thời./.  

 

Nơi nhận:                                                             
- UBND tỉnh, BCH PCTT tỉnh;                                                      
- Sở NN&PTNT tỉnh;                         B/c                                                                

- TTHU, TT UBND huyện;                                                                             

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: VP 

CHỦ TỊCH 

                                      

 

 

Nguyễn Tuấn Song 

 
 

  .                                                                                       
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