
UY BAN NHAN DAN 
HIJYtN TRU'C  NINH 

St: 2—/CD-UBND 

CQNG HOA xA HOT dO NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc 

Trtc Ninh hi 15 giô, ngày 09 tháng 10 nám 2021 

CONG BIN KHAN 
V vic trin khai các bin pháp frng phó con bäo s 7 Ham 2021 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN TRVC NINH din: 
- Chü tjch UBND, Ban chi huy PCTT&TKCN các xà, thj trk; 
- Thu trix&ng các co quan, dcin vj; 
- Giám doe các doanh nghip trên dja bàn huyn; 
- Giám doe Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi HQu. 

Theo bàn tin cüa Trung tam Dix báo khI tixcYng thUy van Trung hang, hi 
10 gi? ngày 09/10/2021, vi trI tam bäo so 7 i vào khoãng 19,7 d VT Bac; 109,8 
d Kinh Dông, trên khu e dão Hãi Nam (Trung Quoc). Sirc gió mnh nhAt 
vüng gân tam bão mtnh cap 8 (60-75kmIgi), git cap 10. Ban kinh gió mnh tr 
cap 6, git tr cap 8 khoáng 120km tInh tir tam bào. 

Dr báo trong 24 gRi tâi, bâo di chuyên chü yeu theo hixàng Thy Tây Bäc, 
mi gi di duqc khoáng 10km và di vào Vjnh Bäc B. Den 10 giô ngày 
10/10/202 1, vj trI tam bão a khoãng 20,3 d VT Bäc; 107,6 d Kinh Dông cách 
Nam Djnh khoãng 100km. Sirc gió mnh nhât vüng gân tam bào manh  cap 8-9 
(60-90km1gi?), git cap 11. Trong 24 den 36 gia tiêp theo, bäo CO kha näng dôi 
huâng di chuyên theo huang Tây Tây Nam, môi gi? di duçic 15-20km, suy yeu 
dan thành áp thâp nhit dâi và di vào dat lien các tinh Nam Dông bang Bäc B 
Va Bäc Trung Bô. Cap dO rüi ro thiên tai: Cap 3. 

Tir chiêu ngày 09-1 1/10/202 1, i phIa Dông Bäc Bô có mua to den rat to, 
tong lixçing mua phô biên 150-250mm, cO ncii trên 300mm. 

Dê chü dng t'rng phó vói con bão so 7; Chü tjch UBND huyn yeu câu 
UBND, Ban chi huy PhOng, chông thiên tai và TKCN các xä, thj trân, các ca 
quan, dcm vj, doanh nghip triên khai ngay các nOi  dung sau: 

1. Triên khai thrc hin nghiem tUe Cong din so 3 5/CD-UBND hôi 17 gi 
ngày 08/10/2021 cUa UBND tinh Nam Djnh. Thung xuyen theo dOi chtt chë 
din biên cUa bao, chU dng các phirang an phông, chong, dam báo an toàn cho 
ngui, tài san theo phuong châm "4 ti ch". 

2. UBND các xa, thj trân 
- Tang cuang thông báo tinh hInh bào, mua lii, huâng dan nhân dan, ca 

quan, don vj trên dja bàn chU dng chang chong nhà cUa, thirc hin các bin 
pháp báo v cong trInh cong cong, cong trinh dang thi cong dam báo an toàn cho 
ngui và tài san; cht tia cay côi; tháo dc biên quãng cáo, pano, áp phIch. 

- Huy dng 1irc luçmg, phi.rang tin khân truorng thu hoch lUa mUa vâi 
phuang châm 'anh nhà hon già dng", huâng dn các bin pháp bâo v cay 
mâu vii dOng, ao ho nuOi trOng thUy san. 

- Phôi hqp Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu thirc hin 
tot vic tiêu rUt mràe trong rung và trong kênh, nhât là a vUng trüng thâp, vUng 



có khâ nàng tiêu nuóc kern. T chüc giãi tôa, khai thông dàng chãy trén các 
tuyên kênh; chU dng, san sang phucng an chông üng cho din tIch h'ia müa 
chixa den thai kr thu hoch, cay màu vii dông, vüng nuôi trông thüy san. 

- Bô trI 1irc luçing tuân tra, kiêm tra de dieu, cong trInh thüy lçii, dc bia 
các vj trI trong diem, xung yeu, báo cáo kjp thai khi Co sir cô; kiêm tra an toàn 
các ben do ngang sOng. 

- Rà soát phu(mg an, chuân bj lirc luqng, phirang tin sn sang sci tan 
khân cap dan cii ra khOi vüng nguy hiêrn khi Co tInh huông xâu dam bão phOng, 
chông djch bnh Covid-19. 

- Xâ Tryc HUng, thj trân Ninh Cung thông báo cho các chU phuang tin 
dang hoat dng trên biên biêt vi trI va din biên cUa bäo dê chU dng phOng, 
tránh, tim nai trU an an toân. 

- Xã Phucrng Djnh, Tnuc ChInh, Trirc HUng chU dng kiêm tra h thông dê 
bôi, vUng bAi song. 

3. Cong ty TNHH MTV KTCTTL Narn Ninh, Hãi Hu chU dng tiêu rUt 
nuâc trên toàn h thông, h.n Chê thâp nhât thit hai  do mira Ung, ngp. 

4. Hat  quãn 1 dé Trrc Ninh chU dng phôi hqp vâi cac dja phuang tang 
cuing 1rc luvng kiêm tra dê dieu, dc bit CáC vj trI trçng diem, xung yeu, khu 
vijc bäi, bôi; báo cáo, xU 1 sir cO (nêu co) ngay ti'r gRi dâu. 

5. Din 11:rc TIVC Ninh kiêm tra h thông huâi din, dam báo chat krcing 
nguôn din ph%ic vi CáC tram barn tiêu Ung. 

6. Trung tarn Van hóa - Thông tin và The thao huyn, Dái truyên thanh các 
xa, thj trân tang cumg thii hucing dua tin thông báo diên biên cUa bâo, mua lii và 
van ban chi dao  ciLia các cap dê các dja phucmg và nhan dan duçic biêt, chU dng 
phOng, tránh và üng phó. 

7. Thành viên Ban chi huy PhOng, chong thiên tai và TKCN huyn tIc 
hin nhim viii theo quy djnh; các cci quan, dan vj to chüc trirc ban nghiêm 
tUc, thix?ing xuyên báo cáo ye Ban chi huy Phông, chông thiên tai vâ TKCN 
huyn (ca quan thithng trrc - PhOng Nong nghip vâ PTNT, so din thoai: 
02283881707). 

Yêu c.0 ChU tjch UBND, Truing ban chi huy PhOng, chong thiên tai va 
TKCN các xâ, thj trAn; thU tru&ng các ca quan, dan vj; Giám doe các doanh 
nghip thirc hin nghiêm ni dung Cong din./. 

Noi nhIn: 
- Thmg tri1rc Huyn Uy, HDND huyn; 
- Thành viên UBND huyn; 
- Ban chi huy PCTIT&TKCN huyn; 
- Nhu trên; 
- Cong thông tin din tCr huyn; 
-Lixu:VT 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:           /CĐ-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                 

 Nam Định, hồi 17 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với Bão số 7 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH điện: 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy 

lợi Bắc Nam Hà; các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công 

trình thủy lợi trong tỉnh. 

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

giờ ngày 08/10, vị trí tâm b o ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, 

cách đảo Hải Nam  Trung Quốc   hoảng 80km về phía Nam Đông Nam. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm b o mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió 

mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm b o. Dự báo trong 12 giờ t i, b o 

di chuyển chủ yếu theo hư ng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 m và c  

 hả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm b o mạnh cấp 9 (75-

90km/giờ), giật cấp 11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, b o di chuyển chủ yếu theo 

hư ng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 m. Đến 13 giờ ngày 09/10, vị trí tâm 

bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên  hu vực phía Bắc 

đảo Hải Nam  Trung Quốc . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm b o mạnh cấp 8 (60-

75km/giờ), giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ t i (gió mạnh 

cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 

108,0 đến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy 

hiểm đều c  nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và s ng l n. Trong 24 đến 48 

giờ tiếp theo, b o c   hả năng đổi hư ng di chuyển theo hư ng Tây, mỗi giờ đi 

được khoảng 10 m và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm b o ở 

khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông ngay trên  hu vực phía Bắc Vịnh Bắc 

Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm b o mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên, 

giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây  inh tuyến 112,0 

độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy 

cơ cao chịu tác động của gió mạnh và s ng l n. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, b o 

di chuyển theo hư ng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 m, suy yếu thành 

áp thấp nhiệt đ i đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng b ng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 

sau đ  suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên  hu vực Thượng  ào. Sức gió 
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mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dư i cấp 6  dư i 40km/giờ). Cảnh 

báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Cảnh báo gi  mạnh, s ng l n trên biển: Trong 

chiều và đêm nay  08 10 , trên v ng biển phía Tây của  hu vực Bắc Biển Đông 

(bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa  c  gi  mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, 

giật cấp 11, s ng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. Trong chiều và đêm 

nay, ở Vịnh Bắc Bộ  bao gồm cả huyện đảo Bạch  ong Vĩ  c  gi  mạnh cấp 6, giật 

cấp 8, s ng biển cao từ 2,0-3,5m, biển động; từ ngày mai  09 10 , gi  trên vịnh Bắc 

Bộ mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa 

l n: Từ ngày 09-12/10, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do 

ảnh hưởng của b o số 7: Từ chiều 09 10 đến ngày 11 10, ở phía Đông Bắc Bộ c  

mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, c  nơi trên 300mm. Tỉnh 

Nam Định sẽ ảnh hưởng hoàn lưu b o  ết hợp v i không khí lạnh sẽ gây ra đợt 

mưa. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão có thể gây ra, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở, ngành, các Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thực hiện 

nghiêm túc Công điện số 13 CĐ-TW ngày 05/10/2021 của Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Công điện số 07 CĐ-PCTT 

ngày 06/10/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của b o trên các phương tiện truyền thông để 

chủ động triển  hai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống b o. Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ v i các cơ quan  hí tượng thủy văn 

của tỉnh, Trung ương để cập nhật và thông tin  ịp thời diễn biến cơn b o. Thực hiện 

cấm biển từ 6 giờ ngày 09/10/2021. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp v i Ủy ban nhân 

dân các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên v i chủ các phương 

tiện để xử lý  ịp thời các tình huống xấu c  thể xảy ra; hư ng dẫn tàu thuyền 

 hông đi vào  hu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu 

nạn để ứng cứu  hi c  yêu cầu. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định: 

- Chỉ đạo các x , phường, thị trấn b ng mọi hình thức thông tin  ịp thời 

t i mọi người dân về diễn biến của b o, hư ng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, 

tránh bão. 

- Chỉ đạo các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  hai thác công 

trình thủy lợi thực hiện tốt việc tiêu rút nư c, nhất là ở v ng trũng thấp, v ng c  

 hả năng tiêu nư c  ém bảo vệ sản xuất, cây trồng. Hư ng dẫn người dân bảo vệ 

các ao đầm nuôi trồng thủy sản. 

- Chỉ đạo chính quyền cấp x  huy động phương tiện giúp bà con nông dân 
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 nếu c  nhu cầu   hẩn trương thu hoạch diện tích lúa đ  chín theo phương châm 

“xanh nhà hơn già đồng”. 

- Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán  hẩn 

cấp dân cư ra  hỏi các  hu vực nguy hiểm  hi c  tình huống xấu đảm bảo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại  hu vực ven biển, cửa sông c  nguy cơ bị 

ngập sâu, sạt lở, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản  hi c  lệnh. 

- Sẵn sàng phương án sơ tán các ca F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại 

thị trấn Thịnh  ong huyện Hải Hậu và thị trấn Quất  âm huyện Giao Thủy. 

- Có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm 

“4 tại chỗ” để chủ động ứng ph  v i b o. 

- Tuần tra, canh gác phát hiện  ịp thời và c  phương án xử lý giờ đầu đối 

v i những điểm xung yếu, nhất là ở những vị trí đ  bị sạt lở. 

- Triển  hai việc ch ng chống nhà cửa,  ho tàng, trường học, công sở; tháo 

dỡ biển quảng cáo; cắt tỉa cành cây để bảo vệ đường điện và các công trình  hu 

vực xung quanh tán cây; triển  hai các phương án tiêu thoát nư c đô thị. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hư ng dẫn, đôn đốc các địa 

phương  hẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đ  chín; phối hợp v i các 

huyện, thành phố và các đơn vị c  liên quan triển  hai ngay các phương án xử lý 

giờ đầu đối v i những đoạn đê,  è xung yếu, nhất là ở những vị trí đ  bị sạt lở; 

nắm chắc tình hình mưa b o, tham mưu  ịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm  iếm cứu nạn tỉnh. 

5. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  hai thác công trình 

thủy lợi tổ chức tiêu rút nư c ruộng trên toàn hệ thống, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do mưa úng, ngập. 

6. Công ty Điện lực Nam Định c   ế hoạch  iểm tra, đảm bảo an toàn 

lư i điện để c  đủ nguồn điện chất lượng tốt phục vụ công tác phòng chống b o 

và phục vụ sản xuất. 

7. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp v i Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố quản lý chặt chẽ và hư ng dẫn cụ thể các chủ đò phà vượt 

sông trong việc đảm bảo an toàn đối v i người và phương tiện. 

8. Các ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động triển  hai các phương 

án phòng chống b o theo quy định. 

9. Các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án công trình đang thi công chủ 

động triển  hai các giải pháp đảm bảo an toàn người, phương tiện và công trình, 

yêu cầu tuyệt đối an toàn v i người, phương tiện và hệ thống đê,  è của tỉnh. 

10. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm  iếm cứu 

nạn tỉnh phối hợp v i các huyện, thành phố Nam Định triển  hai chỉ đạo chống 

bão. 
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11. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của b o, 

thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm  iếm cứu 

nạn tỉnh  qua số điện thoại 02283.649.217, fax 02283. 646.779, email: 

qldnd2012@gmail.com)./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;           để 

- Ủy ban QGƯPSCTT&TKCN;   báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các đ c thành viên BCHPCTT&TKCN tỉnh; 

- Như trên; 
- Đài Phát thanh và TH tỉnh; Báo Nam Định; 

- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

-  ưu: VP1, VP3. 
     CĐ01.7 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Anh Dũng 
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