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Vê việc triên khai các biện pháp ứng phó vói áp thâp nhiệt đói khân câp

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ 
ngày 07/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh 
Đông, ngay khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất 
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính 
gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 
12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25- 
30 km, có khả năng mạnh thêm và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đen 19 giờ ngày 07/7, vị trí 
tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 10 7,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu 
vực phía Nam huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp 
nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7  (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ 
tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 
khoảng 20 km và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung 
Bộ. Đến 07 giờ ngày 08/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 
105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức 
gió mạnh nhât vùng gân tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: Tỉnh Nam Định chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của ATNĐ sau có khả năng mạnh thêm. Từ chiều tối và đêm nay 
(07/7) vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; vùng biển 
tỉnh Nam Định có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2 
- 3m, biển động mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 150 - 250mm. Cảnh báo 
cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại của ATNĐ/bão, 
mưa lớn gây ngập úng. ủ y  ban nhân dân huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ 
Bản triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và 
diên biên của ATNĐ/bão trên các phương tiện thông tin. Thông báo cho người dân, 
các tô chức hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trông thủy sản, phương tiện 
vận tải thủy, các bến đò ngang biết vị trí, hướng di chuyển để người dân biết và chủ 
động chằng chống nhà cửa, kho tàng, cơ sở hạ tầng phúc lợi,...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn.



2. Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện theo địa bàn được phân công 
tăng cưòng kiểm tra đôn đốc các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống thiên 
tai của đơn vị mình.

3. UBND các xã, thị trấn, các HTX SXKD DVNN
Kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình phòng chống thiên tai, công trình phục vụ 

sản xuất nông nghiệp; đặc biệt chú ý các vùng trọng điểm, các diện tích lúa mới gieo 
cấy; vùng trũng, thấp có nguy cơ ngập úng, tố chức giải tỏa đăng đó, vó, lờ, bè 
mảng, vật cản dòng chảy,... Tiến hành vớt bèo rác, khơi thông dòng chảy tất cả các 
trục kênh tiêu, củng cố bờ vùng, bờ bao, chủ động biện pháp phối hợp với Công ty 
TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản tiêu kiệt nước đệm, triển khai phương án phòng 
chống lũ, bão úng đã xây dựng, sẵn sàng tiêu thoát nước cho các diện tích lúa bị 
ngập úng khi có mưa lớn xảy ra.

Các xã duyên giang 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.

4. Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
Phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà, ƯBND các xã, thị 

trấn, các HTX SXKD DVNN kiểm tra hệ thống công trình, hệ thống tiêu thoát nước, 
các trạm bơm, bờ vùng, bờ bao, khoanh vùng trọng điểm, sẵn sàng phương tiện, 
nhân lực phục vụ công tác chống úng.

Kiểm tra, rà soát hệ thống kênh mương tổ chức giải tỏa, khơi thông dòng chảy 
đối với những đoạn kênh bị ách tắc.

5. Điện lực Vụ Bản: Thực hiện phương án vận hành hệ thống điện trong điều 
kiện mưa bão, đảm bảo điện ưu tiên cho các trạm bơm tiêu.

6. 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 
ATNĐ/bão và tình hình mưa, bão, trên địa bàn để có biện pháp ứng phó.

Đồ nghị ƯBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn, các cơ quan, ban 
ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; tổ chức trực ban nghiêm 
túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT), số điện thoại: 0228.3820054./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH, TT và TT huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.


