
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /UBND-KT Phủ Lý, ngày          tháng          năm 2021 
V/v đối phó với mưa lớn do ảnh hưởng  

áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 
 

    

 

      Kính gửi: 

- UBND các phường, xã; Các Hợp tác xã DVNN; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; Đài phát thanh TP; 

- Điện lực Phủ Lý. 
 

Thực hiện Công văn số 537/SNN-TL ngày 12/6/2021 của sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Hà Nam về việc đối phó với mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới 

xuất hiện trên biển Đông. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam phát lúc 08h00 ngày 11 

tháng 6 năm 2021. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển Đông khu vực Bắc 

Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12/6 đến 14/6/2021 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn 

trên diện rộng. Để chủ động đối phó với diễn biến thời tiết và phù hợp với tình hình 

phục vụ sản xuất trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các bản tin dự báo 

thời tiết phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

2. Các phường, xã, HTX DVNN có phương án điều hành việc lấy nước cho 

phù hợp với tình hình diễn biến của thời tiết, hạn chế đến mức tối đa việc “vừa bơm 

tưới xong đã phải vận hành bơm tiêu”.  

3. Tổ chức trực ban 24/24 trong thời gian có mưa lớn; thường xuyên báo cáo 

tình hình an toàn công trình, sự cố công trình và vận hành công trình về UBND 

Thành phố (qua phòng Kinh tế). 

4. Điện lực Phủ Lý cấp đủ điện cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt 

ưu tiên cho các trạm bơm đầu mối lớn để bơm tiêu khi có mưa lớn xảy ra  

5. Đài Phát thanh Thành phố thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình 

thời tiết trên sóng truyền hình để người dân nắm được, chủ động đối phó với mưa lớn.  

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Phạm Văn Quân 

 


		2021-06-12T14:49:41+0700
	Phạm Văn Quân


		2021-06-12T15:13:38+0700


		2021-06-12T15:13:38+0700


		2021-06-12T15:13:38+0700


		2021-06-12T15:13:38+0700




