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CÔNG ĐIỆN 

Về ứng phó với cơn bão số 7 

 
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN HUYỆN YÊN MÔ 

 

ĐIỆN: 
 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trên địa bàn huyện; 

- Điện lực Yên Mô, Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn; 

- Giám đốc các Hợp tác xã nông nghiệp. 
   

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 

13/10/2020, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, 

cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật trên cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật 

từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới bão di 

chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ngày 

14/10/2020, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên 

vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 

12. Dự báo từ chiều mai 14/10 trên địa bàn huyện sẽ có gió mạnh kèm theo mưa lớn. 

 Thực hiện Công điện số 23/CĐ-TW ngày 11/10/2020 của Ban chỉ đạo Trung 

ương về PCTT và Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 13/10/2020 của Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn huyện; Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn; Giám đốc các Hợp tác 

xã nông nghiệp triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:  

1. Huy động tối đa phương tiện, nhân lực thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện 

tích lúa mùa trước khi bão đổ bộ vào đất liền. 

2. Thường xuyên cập nhật thông tin của bão; thông báo kịp thời cho nhân dân 

và các đơn vị chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, trụ sở, cắt tỉa cây xanh. 

Trung tâm văn hóa thông tin thể thao, Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện, 

UBND các xã, thị trấn chủ động tháo dỡ các băng zôn, áp phích... 

3. Thường xuyên kiểm tra đê, kè cống, theo dõi mức nước thủy triều, lượng 

mưa, chủ động tiêu kiệt nước đệm, đảm bảo không để diện tích cây vụ đông bị ngập, 

úng, đề phòng lượng mưa lớn làm ngập bờ vùng nuôi trồng thủy sản.  

4. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có 

yêu cầu, tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, hồ 

đập, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được phê duyệt. 



5. Điện lực Yên Mô đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng. Chi 

nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động tiêu úng kịp thời các diện tích 

cây vụ đông theo đề nghị của các HTXNN. 

6. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể khẩn trương xuống địa bàn phụ trách chỉ đạo công tác phòng chống 

thiên tai theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ được phân công. 

 7. Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường đưa 

tin về diễn biến mưa bão và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện 

để nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do mưa bão gây ra. 

8. Bố trí trực ban nghiêm túc, chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo 

cáo về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

 Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các thành viên BCH PCTT- TKCN 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các 

Hợp tác xã nông nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng BCH PCTT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                              

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN 
NVHau_CVNN(70). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thái Sơn 
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