ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRƯỜNG YÊN
80 /BCH - VP
Số: ..........
V/v sắn sàng ứng phó với bão
CONSON và mưa lớn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tụ do – Hành phúc
Trường yên ngày 08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã;
- Giám đốc các HTX Nông nghiệp, Hiệu trưởng các nhà trường,
trạm Y tế
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;
Thực hiện công văn số 57/BCĐ – VP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của BCH
phòng chồng thiên tai tỉnh Ninh Bình về việc sẵn sàng ứng phó với báo CONSON vfa
mưa lớn.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 13 giờ ngày 07/9, vị
trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông trên khu vực Miền trung
Phi – líp – pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60-90km/giờ),
giật cấp 11.Dự báo trong 24 giờ tới , bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi
được 10 – 15 Km. Đến 13 giờ ngày 08/9, vị trí tâm bão bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc,
121,4 độ Kinh Đông trên phí Nam đảo Lu – dông ( Phi – lip – pin) Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão có khả năng đổ
bộ vào miền Bắc nước ta và gây một đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Miền Bắc.
Ngoài ra do ảnh hwuownrg của gió Đông manh, từ đêm 07/9 đến ngày 09/9, khu vực
đồng bằng Bắc bộ có mưa lớn từ 50 – 100 mm/đợt, có nơi trên 150mmm
Để sẵn sàng ứng phó với với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày
tới trong bối cảnh dịch Covid – 19, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã yêu cầu các thành
viên ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, giám đốc các HTX nông nghiệp, các nhà trường,
trạm y tế, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn triển khai thực hiện ngay các
nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến cơn bão CONSON.
2. Các tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN, các HTX tổ chức triển khai khơi thông
dòng chảy và phối hợp với công ty khai thác công trình Thủy lợi bơm rút nước đảm
bảo cho lúa mùa. Riêng HTX Chi Phong triển khai các biện pháp đảm bảo cho nuôi
trồng thủy sản, có phương án di dời các hộ dân đang sinh sống ở Quốc lộ 38B khi lũ
Hoàng Long dâng lên.
Cán bộ công chức địa chính - giao thông thủy lợi nắm bắt tình hình tham mưu
cho UBND xã triển khai tốt các biện pháp ứng phó với thời tiết bất thường xảy ra
nhằm giảm ảnh hưởng và thiệt hại thấp nhất cho sản xuất.

3. Công an, Quân sự, các ngành đoàn thể, các HTX theo chức năng nhiệm vụ
được giao sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có
yêu cầu của BCH PCTT&TKCN huyện, xã thực hiện 4 tại chỗ:
Với phương châm chủ động phòng là chính, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn
chương hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
4. Trạm Y tế chuẩn bị đủ cơ số thuốc sử lý các nguồn nước bị ô nhiễm sau
mưa, lũ, úng lụt đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh lây lan do mưa, lũ,
úng lụt gây ra trên địa bàn xã.
5. Các ông (bà) trưởng thôn, bí thư chi bộ thông báo cho người dân ven núi có
nguy cơ sạt lở đất đá thường xuyên kiểm tra và sơ tán người dân, tài sản ra khỏi khu
vực. Báo cáo về cho BCH PCTT&TKCN xã để triển khai biện pháp phòng chống.
6. Yêu cầu các đồng chí thành viên BCH PCTT&TKCN xã nắm bắt tình hình
địa bàn đã được phân công phụ trách, kiểm tra, đôn đốc giúp cơ sở thực hiện tốt các
nội dung chủ yếu trên.
7. Đề nghị đài truyền thanh xã thường xuyên cập nhật thông tin và tuyên truyền
cho người dân nắm được chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số CONSON.
Trên đây là một số nhiệm vụ trước mắt thường trực BCH PCTT&TKCN xã
yêu cầu các thành viên BCH PCTT&TKCN xã, các ban ngành đoàn thể, tiểu ban chỉ
huy PCTT&TKCN các HTX, các nhà trường, trạm y tế, các thôn triển khai tổ chức
triwwne khai thực hiện tốt các nội dung trên./
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy – HĐND xã;
- Chủ tịch – Các phó chủ tịch xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu VT.
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