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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Điệp, ngày 07 tháng 7 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Về ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCTT & TKCN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
ĐIỆN:
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố;
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường, xã.
Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc Gia:
Hồi 13 giờ ngày 07/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc;
109,4 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 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, chiều nay đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng
mạnh thêm.
Thực hiện Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 07/7/2021 của Ban Chỉ huy
PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình. Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và
mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Tam Điệp yêu cầu các thành viên
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường,
xã khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 05/CĐ-BCH ngày 06/7/2021 của Ban
chỉ huy Phòng chống thiên tai & TKCN thành phố và tập trung triển khai ngay các
nội dung sau.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến
các cấp chính quyền và người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa để chủ động
các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
- Huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống,
gia cố nhà cửa, biển hiệu…, đảm bảo an toàn công trình đang xây dựng, kho tàng,
bến bãi, hàng hóa, trường học, bệnh viện, trạm y tế…Đặc biệt từng địa phương
thôn, xóm, tổ dân phố giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn, hộ có nhà ở xuống
cấp phòng tránh mưa lũ đảm bảo an toàn.
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- Các xã, phường có phương án chủ động sẵn sàng di dân ra khỏi vùng thấp
trũng, các điểm khai thác khoáng sản có nguy cơ sạt lở đất, đá, các công trình xây
dựng, vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Tổ chức lực lượng tuần tra canh
gác, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã
được phê duyệt.
- Kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình trên địa bàn
có phương án đảm bảo an toàn trong phòng chống mưa lũ.
- Kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước đô thị, khu công
nghiệp để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão. Bố trí lực lượng
kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực
lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên
các trục giao thông khi xảy ra mưa lớn.
2. Các đồng chí thành viên BCH PCTT & TKCN của thành phố đã được
phân công phụ trách các xã, phường xuống địa bàn phụ trách, kiểm tra, nắm bắt
tình hình để kịp thời chỉ đạo.
3. Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh thành phố thường xuyên
cập nhập thông tin về tình hình mưa lớn và ATNĐ. Tăng thời lượng phát tin để các
cơ quan, đơn vị và người dân chủ động phòng tránh.
4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến của mưa lũ
thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Trung tâm VH-TT và Truyền thanh thành phố;
- Lưu: VT, BCH.

TRƯỞNG BAN
Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
ubnd.td@ninhbinh.gov.vn
Tỉnh Ninh Bình
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