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CÔNG ĐIỆN
Về ứng phó với cơn bão số 7
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN YÊN KHÁNH
ĐIỆN:
- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện.
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hồi 13 giờ ngày
13/10/2020, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay
trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần
tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật
từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển
theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí
tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh
đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9
(75-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới
(gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc;
phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng
nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh...
Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 13/10/2020 của Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh về ứng phó với Cơn bão số 7. Để chủ động ứng phó với mưa bão
Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Khánh yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy của
huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn, triển khai ngay
các nội dung sau:
1. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; Công điện số 24/CĐ-TW hồi 12 giờ 30 ngày 12/10/2020 của Ban
Chỉ đạoTrung ương về PCTT; Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 13/10/2020 của Ban
Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về ứng phó với Cơn bão số 7 và tập trung triển khai ngay
các nội dung sau:
- Kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc (tạm dừng hoạt
động các tuyến đò kể từ 10h00 ngày 14/10/2020 đến khi bão tan); huy động lực lượng,
phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, đảm
bảo an toàn cho công trình đang xây dựng, kho tàng, bến bãi, hàng hóa, trường học,
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bệnh viện, trạm y tế... Các địa phương chỉ đạo thôn, xóm giúp các hộ gia đình chính
sách, neo đơn phòng tránh bão đảm bảo an toàn.
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều. Chuẩn bị lực
lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý các trọng điểm xung yếu và có phương
án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công.
- UBND các xã, thị trấn quyết liệt chỉ đạo việc thu hoạch lúa vụ mùa với phương
châm “ xanh nhà hơn già đồng”.
2. Yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn thường
xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến các tổ chức 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; đồng thời triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ
sau:
- Tăng cường theo dõi diễn biến lũ trên các triền sông và tổ chức lực lượng tuần
tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được
phê duyệt.
- Phối hợp với chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình
thủy lợi huyện khẩn trương triển khai ngay phương án chống úng, tiêu kiệt nước đệm
đảm bảo an toàn cho lúa mùa.
3. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện theo nhiệm vụ được phân
công tổ chức, kiểm tra địa bàn được phụ trách, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo
các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng
ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
4. Trung tâm VHTT- Truyền thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn
thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến bão, mưa, lũ. Đồng thời phối hợp với các
cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh cho người dân, các cơ quan, đơn
vị biết chủ động phòng tránh.
5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy
PCTT & TKCN huyện Yên Khánh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (bc);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Trung tâm VHTT- Truyền thanh huyện;
- Phòng NN&PTNT (BPTL 3 bản);
- Lưu VT.
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13/10/2020 17:33:12

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Xuân Tuyển
2

