
UBND HUYỆN HẢI HẬU            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
   BAN CHPCTT-TKCN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

        Số:  03/BCH-VP                    Hải Hậu, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

       V/v chủ động ứng phó bão Noru 

 
Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
   
 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 13 

giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão Noru (bão số 4) ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ 

Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách 

quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ 

cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ 

cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. 

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

đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão 

ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam 

quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-

166km/giờ), giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió 

mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; 

phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong 

vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc 

xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   

Thực hiện Văn bản số 50/BCH-VP ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh Nam Định về việc ứng phó với bão Noru. Để chủ động ứng phó với 

diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Cập nhật thường xuyên những diễn biến mới nhất của bão, phối hợp với 

Bộ đội Biên phòng khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, các tàu 

thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão 

để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền; duy trì thông tin liên 

lạc thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

2. Sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các 

lều chòi nuôi trồng thủy sản; các hoạt động du lịch, kinh doanh khu vực ven biển. 

Chủ động phương án hộ đê, đảm bảo an toàn đối với những công trình đê xung 

yếu, các trọng điểm phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. 



 
 

  

3. Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu bám 

sát diễn biến tình hình thời tiết, chủ động phương án tiêu rút nước trên toàn bộ hệ 

thống kênh mương để phòng chống mưa lớn có thể xảy ra. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các 

xã, thị trấn tăng cường thời lượng đưa tin, thông báo kịp thời diễn biến của bão và 

các nội dung chỉ đạo của tỉnh, của huyện để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về UBND huyện, 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (qua số điện thoại: 0228.3877143 và 

0228.3877125) để kịp thời chỉ đạo./. 

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

tập trung triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                        KT. TRƯỞNG BAN 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; (để B/c)                           PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: BCHPCTT. 

                                                                                                

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Vũ Văn Kỳ 
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