
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 2022 
V/v chủ động ứng phó ảnh hưởng  

của cơn bão số 1 
 

    

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP; 

- Phòng Kinh tế thành phố. 

 
Căn cứ Công văn số 663/SNN-TT,BVTV&KL ngày 01/7/2022 của sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam về việc chủ động ứng phó ảnh hưởng 

của cơn bão số 1. 

Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh Hà Nam do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có 

trục qua Bắc bộ nối với cơn bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 

01/7, tỉnh Hà Nam có mưa vừa, mưa to và dông. Để chủ động ứng phó với ảnh 

hưởng của bão số 1, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

* Đối với sản xuất lúa vụ Mùa và rau màu vụ Hè thu 

- Khoanh vùng các diện tích đã gieo cấy lúa vụ Mùa và cây rau màu vụ Hè thu 

có nguy cơ ngập úng để có các phương án xử lý nhanh; huy động các lực lượng 

khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các 

vùng có nguy cơ ngập úng. 

- Chủ động chuẩn bị mọi phương tiện tiêu úng nhanh nhất: máy bơm điện, 

bơm dầu kết hợp với tiêu tự chảy qua các cống, không để các diện tích mạ, lúa đã 

gieo cấy vụ Mùa, cây rau màu vụ Hè thu đã gieo trồng bị ngập úng. Chú trọng hệ 

thống tưới, tiêu nội đồng, tuyệt đối không để úng cục bộ, liên vùng. 

- Khi có sự cố úng ngập, nhanh chóng rà soát diện tích bị thiệt hại, lượng hạt 

giống dự phòng và còn lại từ các nguồn cung tại địa phương để chuẩn bị ứng phó; 

đề xuất cơ chế, chính sách, giống cây trồng hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại( 

nếu có) để khôi phục và phát triển sản xuất. 

* Đối với cây ăn quả 

- Những diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch đề nghị tập trung thu hoạch 

sớm; đối với cây đang mang quả chưa đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động tỉa bỏ 

bớt trái trên chùm, tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng trái. 

- Cắt tỉa bớt cành vượt, cành đan chéo nhau để cây được thông thoáng, cắt bỏ 

phần ngọn để hạn chế chiều cao của thân chính, nhằm giảm thiểu việc tạo lực cản 

lớn khi gặp gió mạnh làm cây dễ bị gãy, đổ. 

- Xẻ mương, rãnh tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ vườn cây. Đối 

với vườn cây ngập úng cần khẩn trương đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm  rút 

nước ra khỏi líp, hố và vườn cây.  
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2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật, bám sát tình 

hình sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện chủ động ứng 

phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra; báo cáo về UBND 

thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp. 

3. Giao phòng Kinh tế có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình sản xuất, 

nắm bắt diễn biến thời tiết để có biện pháp tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý và 

ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu do thời tiết gây ra; tổng hợp báo cáo 

kết quả theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND TP (để b/c); 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Phạm Văn Quân 
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