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            Kính gửi: - Thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện; 

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Căn cứ Công văn số 31/CV-PCTT ngày 30/7/2019 của Văn phòng Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về việc ứng phó với 

ATNĐ; Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, Đài 

Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, Hồi 13 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 

19,2 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 250km về phía 

Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 

10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão. 

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

đi được 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở 

khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung 

Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 

12. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 

8): Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi 

được 5-10km, khoảng chiều mai (01/8) sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 

02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng 

biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đổi 

hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ 

Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một 

vùng áp thấp. 

Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều mai ở các huyện (H. Hữu Lũng, H. Đình Lập, 

H. Lộc Bình, H.Chi Lăng, H.Tràng Định, H.Bắc Sơn, H.Bình Gia, H.Văn Quan, 

H.Văn Lãng, H.Cao Lộc và tp Lạng Sơn). có mưa dông kèm khả năng lốc xoáy và 

gió giật mạnh. Từ đêm mai đến ngày 04/8 có mưa to đến rất to, (lượng mưa phổ 

biến 200 - 400mm/đợt). 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Để chủ động đối phó với diễn biến cơn bão số 3, UBND huyện Đình Lập 

yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão; thường xuyên thông tin, cảnh báo 

kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp 

phòng tránh, ứng phó. 
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2. Tổ chức kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, 

ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp có phương án chủ động sơ 

tán dân đến nơi an toàn. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn 

sàng ứng cứu khi có yêu cầu, chuẩn bị các biện pháp đề phòng mưa lớn gây ra. 

3. Tổ chức kiểm tra các hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các chủ hồ bố trí lực 

lượng thường trực, theo dõi, vận hành hồ; đặc biệt là các hồ đã đầy nước, các hồ 

đang thi công, sửa chữa và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao. Đối với những 

hồ đã tích đầy nước cần hạ thấp mực nước hồ xuống mức an toàn để đảm bảo an 

toàn cho công trình. 

4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân triển khai các biện pháp tiêu nước 

chống úng, ngập cho lúa mùa mới cấy. 

5. Tổ chức lực lượng kiểm tra, cảnh báo, hướng dẫn người, phương tiện qua 

lại tại các khu vực cầu ngầm, tràn, đường bị ngập để đảm bảo an toàn cho người và 

các phương tiện. 

6. Thực hiện nghiêm túc các phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động lực 

lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu và sự cố sảy ra. Triển khai ngay các 

phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, nhất là công trình giao thông, thủy 

lợi… đang thi công. 

7. Các thành viên ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các Phòng, Ban ngành theo 

chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, đôn đốc triển khai ngay các biện pháp ứng 

phó với cơn bão số 3 đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. 

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thường xuyên cập 

nhật thông tin về diễn biến của mưa, bão. Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa 

tin chính xác, kịp thời, đầy đủ đến nhân dân để chủ động các biện pháp ứng phó 

nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra. Kiểm tra các cột ăng ten 

thu phát sóng đảm bảo an toàn, thông tin thông suốt. 

9. Các xã, thị trấn, các Phòng, Ban ngành, lực lượng vũ trang tổ chức trực 

ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi diễn biến của mưa, bão và thường xuyên báo 

cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện, số điện thoại: 0253846222)./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                                          
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban quản lý DADTXD huyện;      (eOffice) 

- Trung tâm văn hóa và TT huyện;                                                               

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Nông Minh Cát 
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