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CÔNG ĐIỆN
Về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ điện:
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố;
- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị của thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- Giám đốc các Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Mỹ
Thành; Công ty Dịch vụ công ích.
Thực hiện Công điện số 29/CĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Nam Định về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai;
Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn
biến phức tạp, khó lường, từ nay đến cuối năm có khoảng 7-:-9 cơn bão, áp thấp
nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 3-:-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng
trực tiếp đến đất liền nước ta. Hiện nay, vùng biển Đông Nam Philippin xuất hiện
cơn bão CONSON với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; dự báo bão sẽ đi vào khu
vực phía Bắc biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Bão có khả năng đổ bộ vào
miền Bắc nước ta, trong đó có địa bàn tỉnh Nam Định và gây ra một đợt mưa lớn
trên diện rộng.
Để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là bão và mưa, lũ lớn kéo dài trên diện
rộng, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất
là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch
UBND thành phố yêu cầu:
1. Các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm nội dung
chỉ đạo tại văn bản số 1233/UBND-KT ngày 08/9/2021 của UBND thành phố về
việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp; đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động
xây dựng, tham mưu cho UBND thành phố các phương án chỉ đạo điều hành, ứng
phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là trường hợp xảy ra bão
mạnh, mưa lớn, ngập lụt kéo dài trên diện rộng, tuyệt đối không để bị động, bất
ngờ trong mọi tình huống.
2. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố phối hợp với các đơn
vị hiệp đồng rà soát, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ các

địa phương ứng phó thiên tai; tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, sơ tán di
dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
3. Phòng Kinh tế tăng cường công tác trực ban theo quy định; tổng hợp, báo
cáo và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu những sự
cố, hư hỏng của đê, kè, cống.
4. Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện, triển
khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp xảy ra mưa bão
lớn và ngập lụt kéo dài.
5. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao chủ động theo dõi, kịp thời thông
tin để các cấp, các ngành và nhân dân đề phòng, ứng phó.
6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình, xây dựng phương án đảm bảo an toàn thiết bị và con
người trong quá trình thi công, chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
7. Phòng Y tế chủ động phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện đảm bảo
an toàn phòng chống dịch cho công tác chỉ đạo, ứng phó khắc phục hậu quả thiên
tai tại các địa phương.
8. Các phòng ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển
khai các hoạt động phòng, chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại.
9. UBND các phường, xã:
- Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai , phù hợp với tình
hình và điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong
điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp theo hướng dẫn của Bộ Nông
nghiệp & PTNT và Bộ Y tế.
- Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, Công ty cổ phần Công trình Đô thị
Nam Định kiểm tra, rà soát và chủ động có phương án di dời đối với những nhà
không đảm bảo an toàn (nhà nguy hiểm thuộc sở hữu nhà nước, nhà vùng ngoài
đê, mép sông, vùng bối), đặc biệt đối với khu nhà 181, 207 đường Hoàng Văn
Thụ, phường Nguyễn Du; chuẩn bị các phương án, địa điểm sơ tán người dân, giữ
khoảng cách an toàn khi sơ tán hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
- UBND các phường, xã có đê tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện, xử lý
kịp thời các sự cố đê điều, triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung
yếu, bảo đảm an toàn cho dân cư vùng bối, bãi và đáp ứng yêu cầu phòng chống
dịch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại
chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ
trong mọi tình huống.
10. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định:
- Phối hợp với UBND các phường, xã chủ động tiêu nước đệm để đảm bảo
tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng tại khu vực trũng thấp, khu
đô thị, khu công nghiệp.

- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh trên đường phố và nơi công
cộng; chặt tỉa cành cây để bảo vệ đường điện và các công trình khu vực xung
quanh tán cây.
Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ
tịch UBND thành phố về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện;
báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế tổng hợp, báo cáo)./.
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