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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CÔNG ĐIỆN
Về việc ứng phó với bão số 07

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 16 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,6
độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh
từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây,
mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày
10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ
Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.
Thực hiện Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 09/10/2021 của Ban Chỉ huy
PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và
mưa lớn, 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 09/CĐ-BCH ngày 09/10/2021
của Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố.
2. Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa lớn. Bố trí lực
lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt: Sẵn sàng lực
lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên
các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ
huy PCTT và TKCN thành phố
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(Gửi kèm Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 09/10/2021 của Ban Chỉ huy
PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình)
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN thành phố yêu cầu Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực
hiện đầy đủ các nội dung của công điện này./.
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.
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