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CÔNG ĐIỆN KHẨN 
V/v Phòng chống cơn bão số 7 

 
Uỷ ban nhân dân huyện Xuân Trường điện: 

- Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện 
  uỷ viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ 
  trách các tuyến đê, trọng điểm PCLB;   

          - Các đ/c thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của huyện; 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 
Theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hồi 04 giờ 

ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách 
đảo Bac̣h Long Vi ̃khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dư ̣ báo trong 06 giờ tới, bão di 
chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 

10/10, vị trí tâm baõ ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Hải 
Phòng khoảng 100km, cách Nam Điṇh khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 
180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 

10. Dư ̣báo trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây 

Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiêṭ đới. Đến 16 

giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiêṭ đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ 

Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vưc̣ Nam đồng bằng Bắc Bô ̣và Thanh Hóa. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiêṭ đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật 

cấp 9. Dư ̣báo trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiêṭ đới di chuyển chủ yếu theo 

hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu 
thành môṭ vùng áp thấp trên khu vưc̣ Trung Lào 

 Từ tình hình trên, để ứng phó hiêụ quả với bão, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn thông báo liên tục trên hê ̣ thống truyền thanh để 

nhân dân nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các phương án phòng, chống 

mưa bão, lũ. Tập kết lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 

tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, nhất là tại các vị trí trọng 

điểm, vị trí xung yếu về đê điều, công trình thủy lợi; thường xuyên tuần tra, canh 

gác đê điều, phát hiện, chủ động xử lý và báo cáo kịp thời sự cố đê điều giờ đầu; 

tiếp tuc̣ chỉ đạo khơi xẻ nước trong đồng ruộng, khơi thông dòng chảy và chuẩn bị 

nhân lực, phương tiện bơm tát sẵn sàng tiêu chống úng; kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, 

trụ sở làm việc; tổ chức di chuyển người dân ngoài vùng bãi, vùng nuôi trồng thủy 
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sản và các hộ dân đang sinh sống trong nhà tạm, không đảm bảo an toàn đến các 
địa điểm tránh trú an toàn trước 09 giờ ngày 10/10/2021. Đảm bảo an ninh trật tự, 

bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân trước, trong và sau bão. 

2. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thuỷ thực hiện việc trực 

và tiêu nước tại các cống dưới đê; phối hợp với các địa phương có trọng điểm thực 

hiện các phương án đảm bảo an toàn cho các cống dưới đê. 
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tổ chức 

chằng chống các công trình tại trụ sở làm việc và đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các 

khu cách ly tập trung của huyện; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống 

bão theo chức năng, nhiệm vụ ngành và phân công của Ban chỉ huy PCTT & 

TKCN huyện.  
4. Hạt quản lý đê huyện phân công lãnh đạo, cán bộ kiểm tra tất cả các tuyến 

đê; phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, thị trấn có đê kiểm 

tra các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, yêu cầu thực hiện 

ngay các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp với các địa phương kiểm tra, 

hướng dẫn và thực hiện phát quang cây cối dọc các tuyến đường theo phân cấp, 

dừng các đò ngang qua sông khi có gió từ cấp 6 trở lên. 

Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên, lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị được phân công phụ trách địa bàn chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo 

và đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thưc̣ hiêṇ các phương án phòng, 
chống bão, lũ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND-UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H THƯỜNG TRƯC̣ 
 

 
 
 

Vũ Tuấn Dương 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


