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CÔNG ĐIỆN 
Về việc ứng phó với bão số 01 và mưa lớn trên địa bàn huyện Gia Lộc

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương, hồi 10 giờ ngày 30/6, vị trí 
tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông cách quần đảo 
Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 
mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển 
theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. 
Đến 10 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh 
Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp 
theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và 
tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 02/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ 
Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về 
phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-
88km/giờ), giật cấp 11.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ kết hợp hội 
tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh nên từ ngày 30/6 đến ngày 01/7 khu vực 
Hải Dương có mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu 
vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật 
mạnh. Lượng mưa cả đượt phổ biến từ 60-100mm, có nơi cao hơn.

Thực hiện Công điện số 01 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, xử lý kịp thời 
những tình huống  do bão, mưa lớn gây ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn các xã, thị trấn, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão , mưa lớn, thông tin kịp thời để các 
cấp chính quyền, người dân biết và chủ động phòng, tránh phù hợp; Khuyến cáo 
nông dân thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa chiêm xuân còn lại với phương châm 
“xanh nhà hơn già đồng”; Chú ý các phương án phòng chống úng cho các vùng 
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rau màu; các khu nuôi trồng thủy sản. Có phương án đảm bảo an toàn về người và 
tài sản của nhà nước và nhân dân; Triển khai phương án đối phó với mưa, bão 
theo kế hoạch; rà soát, chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. 

2. Kiểm tra các công trình đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm chống 
lụt bão, các vị trí công trình đê điều, bãi sông đang bị sạt lở chưa được xử lý, các 
vị trí xung yếu trên hệ thống đê Bắc Hưng Hải, công trình thủy lợi nội đồng, các 
công trình còn đang thi công để có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời đảm bảo 
yêu cầu phòng chống mưa, bão. 

3. Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện phối hợp với UBND các 
xã, thị trấn tập trung triển khai Kế hoạch phòng, chống úng; chú ý ưu tiên cho 
diện tích trồng rau màu, đặc biệt ở các vùng trũng và các khu vực nuôi trồng 
thủy sản tập trung.

4. Điện lực Gia Lộc chủ động kiểm tra hệ thống công trình điện, có 
phương án ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ tiêu úng theo yêu cầu.

5. Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng cường thời lượng phát tin, 
thông báo diễn biến tình hình mưa, bão. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền 
để các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phòng, tránh.

6. Các đồng chí thành viên BCH phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn huyện bám sát địa bàn được phân công, chủ động kiểm tra và chỉ đạo việc 
triển khai công tác đối phó, khắc phục hậu quả của mưa, bão.

7. Tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến 
của mưa, bão để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Chấp hành nghiêm 
chế độ báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ
- TT HĐND huyện
- Lãnh đạo UBND huyện       (Để chỉ đạo)
- Thành viên BCHPCTT & TKCN huyện
- Các ngành liên quan                                      Để TH
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Văn Tuấn

Để báo cáo
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