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THÔNG BÁO
Về việc chủ động ứng phó trước tình hình mưa, bão

Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia: Hồi 13 giờ ngày 
10/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh 
Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo Bạch 
Long Vĩ khoảng 220km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 250 km 
về phía Đông Nam, cách Nam Định 360 km về phía Đông. Sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính 
gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 
12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 
được 15-20 km. Đến 01 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ 
Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam 
Định.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-
74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di 
chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền 
các tỉnh Bắc Bộ sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục 
suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở 
trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Vùng 
nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ 
cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 
111,5 độ Kinh Đông

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: Cấp 3.
Thực hiện Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022, để chủ động phòng, tránh, ứng phó, xử lý kịp thời những tình 
huống do bão, mưa lớn gây ra. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN theo dõi chặt chẽ diễn biến 
của bão, tình hình mưa lũ, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số: 32 
Ngày 16/5/2022 của BCH PCTT&TKCN.

2. HTX NN phối hợp với Xí Nghiệp KTCTTL thực hiện các biện pháp 
tiêu úng trên địa bàn khi có mưa lớn xảy ra, tập trung các biện pháp đảm bảo an 
toàn cho sản xuất, đặc biệt là chống úng cho diện tích lúa mùa, cây rau màu hè 
thu và diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung. Đôn đốc các Tiểu ban PCTT các 
thôn khơi thông dòng chảy, giải tỏa vật cản ở những tuyến còn ách tắc, đồng 
thời kiểm tra vận hành các cống qua đê bối, tháo gạn nước trong các kênh nội 
đồng.



3. Các ông trưởng thôn, nhất là các thôn có đê bối: Kiểm tra hệ thống đê 
bối và các công trình thủy lợi, chủ động giải tỏa dòng chảy ở những tuyễn kênh 
còn tắc nghẽn, khắc phục những tuyến đê, cống ở những vị trí xung yếu xung 
yếu, chuẩn bị nhân lực, vật lực theo phương châm bốn tại chỗ, ứng phó kịp thời 
khi có tình huống. Đôn đốc, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng chủ động gia cố, 
chằng néo lồng bè để hạn chế thiệt hại khi mưa lớn xảy ra.

4. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn (nhà trường, trạm y tế…) chủ 
động phương án phòng chống thiên tai của đơn vị mình, cắt cử lực lượng kiểm 
tra cơ sở vật chất, trực ứng cứu để hạn chế thiệt hại.

5. Đài truyền thanh tăng cường thời lượng phát song, thường xuyên cập 
nhật tình hình thời tiết để nhân dân chủ động phòng tránh.

Văn phòng UBND xã thực hiện nghiêm chế độ thường trực và báo cáo 
theo quy định.

Công tác PCTT là rất quan trọng, UBND xã - Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
yêu cầu các thành viên BCH, các tiểu ban PCTT các thôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tránh chủ quan, 
hình thức dẫn đến thiệt hại do thiếu tinh thần trách nhiệm./.

Nơi nhận:
- Ban CHPCTT& TKCN xã;
- Trưởng các tiểu ban PCTT;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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