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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới khẩn cấp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ điện: 
 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị của thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Thủ trưởng các Công ty thủy nông; Công ty Dịch vụ công ích. 

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 10 giờ ngày 

07/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay 

khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp 

thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/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 25-30km, có khả năng mạnh thêm và chiều nay đi vào Vịnh Bắc Bộ. 

Đến 22 giờ ngày 07/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ 

Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/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 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng 

Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ 

ngày 08/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, 

trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp 

giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). 

 Theo nhận định của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Nam Định: Tỉnh Nam Định chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh thêm. 

Để chủ động ứng phó, với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thêm và 

mưa lũ, Chủ tịch UBND thành phố điện yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng 

ban, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 26/CĐ-UBND hồi 10 giờ ngày 07/7/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt 

đới, cảnh báo kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và nhân dân để chủ động có 

phương án phòng chống; Thông báo tới các chủ phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang 

sông theo dõi thông tin về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới 

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



Hướng dẫn các phương tiện vào khu neo đậu đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đối với các phương tiện ngoài tỉnh. 

2. UBND các phường, xã: 

-  Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam 

Định kiểm tra, rà soát và chủ động có phương án di dời đối với những nhà không đảm 

bảo an toàn (nhà nguy hiểm thuộc sở hữu nhà nước, nhà vùng ngoài đê, mép sông, 

vùng bối), đặc biệt đối với khu nhà 181, 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn 

Du; chuẩn bị nhiều phương án, địa điểm sơ tán người dân, giữ khoảng cách an toàn khi 

sơ tán hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; Tích cực tuyên truyền, vận động, thông 

báo thường xuyên tình hình diễn biến của mưa, áp thấp nhiệt đới để các hộ dân có kế 

hoạch đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng khi có mưa lớn xảy ra. 

- Triển khai việc chằng chống nhà cửa, các công trình công cộng. Có phương án 

huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng 

phó với áp thấp nhiệt đới. 

- UBND các phường, xã có đất nông nghiệp: Chuẩn bị các loại giống ngắn ngày 

để gieo mạ dự phòng đảm bảo chủ động ứng phó khi có mưa lớn xảy ra. 

- UBND các phường, xã có đê tổng kiểm tra toàn tuyến đê điều trên địa bàn, có 

phương án xử lý giờ đầu đối với những điểm xung yếu; Có phương án di dời các hộ 

dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông vào nơi 

an toàn. 

3. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định: 

- Phối hợp với UBND các phường, xã chủ động tiêu nước đệm để đảm bảo chống 

úng cho sản xuất nông nghiệp và ngập úng đô thị; Duy trì thường xuyên việc bơm tiêu 

nước đệm tại trạm bơm Kênh Gia, Quán Chuột, duy trì lực lượng thường trực 24/24 

giờ để mở các ga cống, không để ngập úng kéo dài. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ 

sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. 

- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên đường phố và nơi công cộng; 

chặt tỉa cành cây để bảo vệ đường điện và các công trình khu vực xung quanh tán cây.  

4. Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định có phương án khắc phục các vấn đề vệ 

sinh môi trường trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới. 

5. Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao thành phố tăng cường thời lượng đưa 

tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chỉ đạo của UBND thành phố để nhân dân được 

biết và chủ động phòng tránh. 

6. Điện lực thành phố chủ động phương án đảm bảo an toàn lưới điện để có đủ 

nguồn điện chất lượng phục vụ công tác phòng chống ảnh hưởng của áp thấp nhiệt 

đới và phục vụ sản xuất. 

7. Phòng Kinh tế nắm chắc diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới có thể mạnh 

thêm, tham mưu kịp thời cho UBND thành phố và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn thành phố. 

8. Các phòng ban, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai các 

phương án phòng chống ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới theo quy định. 



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

đôn đốc các nhà thầu đang thi công triển khai phương án mở các cửa xả, tháo bỏ 

các đập chặn phục vụ thi công gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước chung của 

thành phố. Đồng thời, 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. 

10. Đề nghị các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành, 

Nam Ninh chủ động phương án tiêu nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa úng, 

ngập. 

11. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt 

đới, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

thành phố qua số máy điện thoại: 

- Phòng Kinh tế thành phố: (0228) 3.849.448 

- Ban chỉ huy quân sự thành phố: (0228) 3.849.298 

- Văn phòng HĐND – UBND thành phố: (0228) 3.849.224 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND-UBND TP; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP; 

- Như trên; 

- Website thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Huy Thành 
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