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CONG DIEN KHAN 
V vic trin khai các bin pháp rng phó vOi áp thp nhit dâi khn cp 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO NAM D!NH 

DIN: 

- Thu trtr&ng các phông, ban, don vi cüa thành ph; 

- Chü tjch UBND các phirô'ng, xä; 

Theo bàn tin cüa Trung tam Du báo KhI tuçmg thUy van Quôc gia, sang 
sam nay (23/7), áp thâp nhit dOi dà di chuyên xuông Vjnh Bàc B: Hôi 10 gi 
ngày 23/7, vj trI tam áp thp nhit dâi a khoáng 21,0 d Vi Bäc; 107,9 d Ki 
Dông, ngay trën vüng biën tinh Quang Ninh. Sirc gió manh  nhât vüng gân tâi 
áp thâp nhit dâi mnh cap 6 (40-5okmlgiàr), gist  cap 8. Bàn kinh gió manh  ca 
6, gist  cap 8 khoâng 40km tInh tr tam áp thâp nhit dâi. D? báo trong 24 gi 
tâi, áp thâp nhit dth di chuyên theo huâng Thy Nam, mi gia di duçc khoàng 
10km. Den gia ngày 24/7, vi trI tam áp thâp nhit dâi khoãng 19,5 d Vi Bàc; 
107,0 dO Kinh Dông, cách Nam Djnh khoãng 100km ye phIa Dông Nam. Src 
gió mnh nhât vüng gân tam áp thâp nhia dâi manh  cap 6 (40-50km!gia), gist 
cap 8. Vüng nguy hiêm trên biên trong 24 gia tâi (gio manh  cap 6, git cap 8): 
phIa Bàc vi tuyen 19,0 dO Vi Bäc; phIa Tây kinh tuyên 109,0 dO Kinh Dông. 
Toàn bO tàu thuyên hoat dng trong vüng nguy hiêm dêu có nguy co cao chju 
tác dng cüa gió manh,  song IOn và lôc xoáy. 

Theo nhn djnh cüa Dài KhI tucYng thüy van tinh: Do änh huOng cüa hoàn 
kru áp thâp nhit dOi nên tr horn nay den ngày mai (24/7) tinh Narn Djnh Co 
mua, mi.ra vira, mua to và dông. Tong krçng mua cà dcit phô biën tr 50 - 
100mm, có noi trên 100mm. Vüng yen biên Nam Djnh cO gió manh  cap 4-5. 
Vüng biên tinh Nam Dinh có gió manh  cap 5, có lüc cap 6, gist cap 7, biên 
dng, song biên cao tr 2,0 - 3,0m. Vüngbien Vjnh Bàc BO có gió mtnh cap 6, 
gist cap 8, song biên cao tü' 2,0 4,0m, biên dng mnh. Cành báo cap dO rüi ro 
thiên tai. Cap 3. 

D chü dng rng phó vOi din bin cüa áp thp nhit dOi và mira lU, Chü 
tjch Uy ban nhân dan thành phô yêu câu ThU tru&ng các phOng, ban, don vj cUa 
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thãnh ph, Ban chi buy phông chng thiên tai và tIm kirn ctru nan  các phuOg, 
xa: 

1. Thirc hin nghiêm Cong din s 09/CD-TW hi 15 gi 00 ngày 
22/7/2021 cüa Van phông thiRing trrc Ban Chi dao  Trung ucing ye PCTT - Van 
phông Uy ban quôc gia lrng phO sir cô, thiên tai và TKCN; Cong din so 05/CD-
PCTT hOi 16 gR ngày 22/7/202 1 cüa Ban chi huy phông chong thiên tai và tim 
kiêm cru nan  tinh. 

2. Thuông xuyên theo dOi din bin AND vâ mua, kjp thi thông tin v 
din biên cüa AND, bäo dê các cap, các ngânh và ngui dan biêt dê chü dng 
phOng tránh, rng phó. 

3. UBND các phthng, xä chii dng phucing an di di các h dn trong các 
khu nhà yeu, nhà tam,  nhà nguy hiêm khi có mixa, dong lan xãy ra, dam bão tuyt 
dôi an toân ye tinh mang cho ngui dan và dam bão cong tác phông chong djch 
bnh Covid -19. 

4. Thành viên Ban chi huy PCTT & TKCN thành ph thrc hin theo nhim 
vi duçc phân cong và thu?.mg xuyén kiêm tra, don doe vic thrc hin cüa UBND 
các phuOng, xã. 

5. Téi chi'rc trrc ban nghiêm tüc, thuô'ng xuyen, thng hcp báo cáo v Van 
phOng Ban chi huy PCTT&TKCN thapji pjiô (qua so din thoi 0228.3849.448, 
email: phongkinhtendgmail .com).!. 

Nri nhmn 
- BCH PCTT &TKCN tinh; 
- Sâ NNPTNT; 
-LãnhdaoUBTP; 
- Nhu trên; 
- Li.ru: VT, KT. 

Tdtn Huy Thãnh 
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