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CÔNG ĐIỆN 

UBND HUYỆN MỸ LỘC điện: 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn Huyện Mỹ Lộc 

 

(Tin bão số 1) 

Hồi 07 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ 

Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông 

Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 

13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão. 

          Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi 

giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 02/7, vị trí 

tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông 

Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 370km về phía Đông 

Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-

117km/giờ), giật cấp 14. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 

6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 

108,5 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy 

hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi 

ro thiên tai: cấp 3. 

Thực hiện sự chỉ đao của ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nam Định, UBND 

huyện Mỹ Lộc yêu cầu UBND, ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Mỹ Lộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ cập nhật thông tin diễn biến cơn bão số 1, triển khai các 

phương án ứng phó với mưa bão theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; 

2. Kiểm tra đảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi, công trình đang thi 

công; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình 

huống; 

3. Chủ động ứng phó với mưa, dông, lốc, sét. 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thông tin báo cáo về BCH 

PCTT&TKCN huyện qua số điện thoại 0228 3810742. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử  huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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