
CÔNG ĐIỆN 

Số: 01/CĐ-PCTT-TKCN hồi 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2021 
 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 
 

ĐIỆN: 
 

   - Ban chỉ huy PCTT&TKCN các phường, xã; 

   - Điện lực Phủ Lý; Trung tâm viễn thông TP; 

   - Đài phát thanh Thành phố; 

   - Công ty CPMT&CTĐT Hà Nam; Công ty TNHH KTCTTL Hà Nam.   

 Thực hiện Công điện số 01/CĐ-PCTT-TKCN ngày 12/6/2021 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh Hà Nam; 

Hồi 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109 độ 

Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 

được khoảng 10-15km đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố 

khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam: Do ảnh hưởng của 

rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ nối với bão số 2 nên từ 

chiều ngày 12/6 đến ngày 14/6 tỉnh Hà Nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và 

dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa 

cả đợt phổ biến từ 80-150mm. 

Để chủ động đối phó với bão số 2 , Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố yêu cầu: 

1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các phường, xã: kiểm tra hệ thống công trình 

PCTT, triển khai phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố theo 

phương châm 4 tại chỗ; đôn đốc nhắc nhở các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông, chủ 

động các biện pháp ứng phó khi có lũ. 

2. Các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi, các HTX dịch vụ nông nghiệp 

chuẩn bị đầy đủ các phương án sẵn sàng tiêu úng hiệu quả cho mạ, lúa mới gieo sạ và 

hoa màu; đồng thời xây dựng kế hoạch bơm tiêu úng cụ thể, chi tiết cho những vùng 

trũng, vùng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu trong trường hợp mưa lớn kéo dài.  

3. Điện lực Phủ Lý, Trung tâm viễn thông: Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho 

bơm tiêu úng và thông tin liên lạc. 

4. Đài phát thanh Thành phố: Bố trí thời lượng đưa tin về bão số 2 và mưa lũ 

để nhân dân biết, chủ động ứng phó. 

5. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, bão. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, trực ban, tuần tra, canh gác, chủ động triển 

khai các phương án phòng chống, sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu có thể xảy 

ra. Thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố (qua phòng 

Kinh tế; Điện thoại: 02263.851.058)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND;     (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các đ/c trong BCH PCTT&TKCN TP;                                      

- Như Công điện (để thực hiện);                             

- Lưu: VT, BCH. 

 

 

TM. BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Phạm Văn Quân 
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