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CÔNG ĐIỆN  

Về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng  

mạnh lên thành bão 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN HUYỆN 
 

ĐIỆN: 
 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn. 

 

Theo bản tin của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Ninh Bình, hồi 13 giờ ngày 

29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh 

Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Bán kính 

gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.  

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ 

ngày 30/6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách 

quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 29/6/2022 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có 

khả năng mạnh lên thành bão, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài 

sản của nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Yên Khánh yêu cầu các 

thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

các xã, thị trấn:  

1. Tập trung triển khai các nội dung sau:  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các 

phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên sông biết vị trí, hướng di chuyển và 

diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.  

- Tổ chức theo dõi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ 

phương tiện trên các tuyến sông để xử lí kịp thời các tình huống xấu có thể xảy 

ra; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi 

có tình huống. 
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2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện, Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt 

đới, tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin, truyền thông về diễn biến áp 

thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, 

ứng phó. 

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện.  

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

PCTT và TKCN huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện về công tác chỉ đạo, ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên 

thành bão./.    
Nơi nhận:    

- Như trên;                  
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (bc); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- TT VH-TT và Truyền thanh huyện;   
- Phòng NN&PTNT (BPTL 3 bản); 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Nguyễn Xuân Tuyển 
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