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Vê việc triên khai các biện pháp ứng phó bão sô 7

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN v ụ  BẢN điện:
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn;
- Công ty TNITH MTV KTCTTL Vụ Bản.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 13/10, 
vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng 
biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 
mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ 
cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 
được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ 
Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật 
cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở 
lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh 
tuyên 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyên hoạt động trong vùng nguy hiêm 
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi 
giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp 
nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ trưa mai (14/10), trên đất liền ven biển 
các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9\ riêng vùng ven 
biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 7 kết họp với không khí lạnh 
nên từ ngày 14 đến ngày 16/10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa 
Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to 
với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; 
các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150 mm/đợt.
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Để chủ động đối phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 7 gây ra, Chủ tịch 
ƯBND huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn và các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Vụ Bản thực hiện nghiêm túc Công điện số 10/CĐ-ƯBND hồi 9 giờ 30’ 
ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó với cơn 
bão số 7; Công điện số 06/CĐ-BCH hồi 16 giờ ngày 12/10/2020 của Ban Chỉ huỵ 
PCTT và TKCN huyện, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, bằng mọi biện pháp trên các phương 
tiện thông tin thông báo liên đế người dân, các to chức hoạt động trên sông, ven 
sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang biết 
diễn biến của bão số 7, vị trí, hướng di chuyến, cấp độ bão đế chủ động chằng 
chống nhà cửa, kho tàng, các cơ sở hạ tầng phúc lợi... có biện pháp phòng tránh;

2. UBND các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN
Để bảo toàn sản xuất và giảm thiệt hại do mưa bão gây ra, các xã - thị trấn 

đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa mùa còn lại với phương 
châm “xanh nhà hơn già đồng”. Kiếm tra toàn bộ hệ thống các công trình phòng 
chống thiên tai, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp; đặc biệt chú ý các vùng 
trọng điếm, vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng, tổ chức giải tỏa đăng đó, vó, 
lờ, bè mảng, các vật cản dòng chảy...

Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp 
dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là các nhà yếu, nhà 
tạm.

Có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 
tại cho” để chủ động ứng phó với bão.

Các xã duyên giang chỉ đạo các đồng chí quản lý đê nhân dân, lực lượng 
trưởng điếm, lực lượng tuần tra tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra 
hệ thống đê, kè, cống, bối bãi, theo dõi diễn biến đê, kè, cống, sẵn sàng phương án 
xử lý sự cố giờ đầu khi có tình huống xấu xảy ra.

Triển khai việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở, tháo dỡ 
biến quảng cáo, cẳt tỉa cành cây đế bảo vệ đường điện và các công trình khu vực 
xung quanh tán cây.

3. Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
Phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà chủ động tiêu kiệt 

nước; chỉ đạo các cụm thủy nông phối họp với UBND các xã, thị trấn, các HTX 
SXKD DVNN kiếm tra hệ thống công trình, hệ thống tiêu thoát nước, các trạm 
bơm.

Kiếm tra, rà soát hệ thống kênh mương, tổ chức giải tỏa, khơi thông dòng 
chảy đối với những đoạn kênh bị ách tắc; chủ động bơm tiêu, chống úng.

4. Điện lực Vụ Bản: Đảm bảo điện ưu tiên cho các trạm bơm tiêu.
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5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, đài truyền thanh các xã, 
thị trấn cập nhật thông tin kịp thời, tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của 
bão và tình hình mưa trên địa bàn để có biện pháp ứng phó.

6. Các ngành, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triến khai các 
phương án phòng chống bão theo quy định.

7. Chủ đầu tư, các Ban quản lý các công trình đang thi công chủ động triển 
khai các giải pháp đảm bảo an toàn người, phương tiện và công trình, yêu cầu 
tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và hệ thống đê, kè.

Đe nghị các đồng chí trong Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện phối hợp 
kiêm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn, các cơ quan, ban 
ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; tổ chức trực ban 
nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo tình hình 
về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và 
PTNT) điện thoại: 0228.3820054./.^''

Nơi nhận:
-  Ban chi huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sờ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- Các đ/c PCT UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa - TT và TT huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Như kính gửi;

(để báo cáo)

CHỦ TỊCH

- Lưu: VT.




