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UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

 

Số:       /BCH-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Tam Điệp, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:   

 

 

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố; 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường, xã. 

 
 

Theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn Ninh Bình, do ảnh hưởng của rìa 

Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực 

tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Trong 12h qua trên lưu  

vực sông Hoàng Long đã có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm (từ 

16h ngày 07/9 đến 7h ngày 09/9) như sau: Hưng Thi là 259,0 mm; Cúc Phương 

là 195,2 mm; Nho Quan là 289,1 mm; Bến Đế là 235,4 mm; Gián Khẩu là 215,9 

mm; Ninh Bình là 228,4 mm; Như Tân là 283,0 mm. 

Hồi 01h ngày 09/9/2022 mực nước tại Hưng Thi - Hòa Bình đạt đỉnh là 

14,56m (trên BĐ III 1,56m). 

Hồi 07h ngày 09/9/2022 mực nước tại Hưng Thi - Hòa Bình đạt đỉnh là 

12,21m (đang xuống); tại Bến Đế là 3,83m (vượt BĐ II là 0,33m; đang lên).  

Dự báo ngày 09/9 đến 10/9 trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình  

coa khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ 

này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng ở mức BĐIII (BĐ 

III: 4,00m), sông Đáy ở Ninh Bình ở mức BĐI (BĐI: 2,50m) 

Thực hiện Công văn số 74/BCH-VP ngày 09/9/2022 về việc chủ động ứng 

phó với mưa lớn, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên sông Hoàng Long 

và sông Đáy của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Để chủ động ứng phó, giảm 

thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố đề nghị 

các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố, Ban Chỉ huy PCTT & 

TKCN các phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, sơ 

tán dân tại khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu 

yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó. 
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- Đối với khu vực bãi đổ thải dự án than Đông Bắc tại khu vực thôn Tân 

Nhuận và thôn Bãi Sải: Đề nghị UBND xã Quang Sơn thường xuyên kiểm tra, theo 

dõi sát diễn biến của mưa lũ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

và tài sản của nhân dân trong khu vực có nguy cơ ngập lụt. 

- Đối với mái phía Bắc đồi Dài: Đề nghị UBND các phường: Tân Bình, Bắc 

Sơn thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, cảnh báo nguy cơ 

sạt lở đất cho nhân dân để chủ động phòng, tránh; chuẩn bị phương án sơ tán dân 

khi có mưa to và mưa kéo dài. 

- Đối với khu vực hồ Mừng, xã Đông Sơn: Đề nghị UBND xã Đông Sơn 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, phối hợp Chi nhánh 

thành phố Tam Điệp - Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi tỉnh theo dõi mực 

nước dâng trên hồ, xử lý xả tràn khu vực đập đảm bảo an toàn cho người và hoa 

mầu của nhân dân. 

- Đối với khu vực đang thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam: Đề nghị 

UBND các phường, xã: Tân Bình, Quang Sơn và Yên Sơn phối hợp với Ban quản lý 

dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải (chủ đầu tư thực hiện thi công dự án đầu 

tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam) triển khai phương án phòng, chống 

thiên tai đã được phê duyệt, khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát nước, tránh 

ngập úng gây thiệt hại tài sản của nhân dân. 

- Đối với khu vực xả tràn hồ Bống, hồ Lỳ, hồ Mang Cá, hồ Sòng Cầu: Đề 

nghị UBND xã Yên Sơn thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, 

chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp Chi nhánh thành phố Tam Điệp - 

Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi tỉnh tổ chức khơi thông dòng chảy, bơm 

nước tiêu úng đảm bảo an toàn cho diện tích nuôi thủy sản của nhân dân. 

- Đối với các trọng điểm đê điều xung yếu: Đề nghị UBND các phường, xã: 

Tân Bình, Yên Bình, Yên Sơn thực hiện công tác tuần tra canh gác đê theo quy 

định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều trong 

mùa mưa lũ để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu; 

chuẩn bị phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu đã được phê duyệt để ứng phó 

khi có sự cố xảy ra. 

2. Phòng Kinh tế, Chi nhánh thành phố Tam Điệp - Công ty TNHH MTV 

KTCT thuỷ lợi tỉnh phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan 

Tổ chức kiểm tra thực tế hệ thống đê điều, hồ đập; sẵn sàng triển khai phương án 

đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai, triển 

khai bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dở dang theo 

phương châm “4 tại chỗ”.  
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3. Chi nhánh thành phố Tam Điệp - Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi 

tỉnh bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và 

vùng hạ du Hồ Yên Thắng I và hồ Núi vá; chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực 

khi có yêu cầu, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.  

4. Các đồng chí thành viên BCH PCTT & TKCN của thành phố đã được 

phân công phụ trách các phường, xã thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, nắm 

bắt tình hình để chỉ đạo xử lý kịp thời khi xảy ra các sự cố. 

5. Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh thành phố thường xuyên 

cập nhập thông tin về diễn biến của mưa lũ, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến 

hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lũ để các cơ quan, đơn vị và người dân biết 

chủ động phòng tránh. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN thành phố để kịp thời chỉ đạo. 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (để B/c); 

  - Thường trực Thành uỷ (để B/c); 

  - Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

  - Trung tâm VH-TT và Truyền thanh thành phố; 

  - Lưu: VT, BCH. 
             NTD 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Tống Đức Thuận 
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