
  

UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 
 
 

Số:          /PCTT-VPTT 
V/v sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa 

lớn do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu 

vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7  

với không khí lạnh 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Các Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; 

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

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên. 
 

 

 
 

Thực hiện Văn bản số 45/PCTT-VPTT ngày 08/10/2021của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh 

hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7. 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, và 

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc; hiện nay, do ảnh hưởng kết hợp 

của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh nên từ hôm 

nay ngày 11/10/2021 đến ngày 13/10/2021, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và có dông, trong cơn dông đề 

phòng có khả năng xảy ra tố, lốc, kèm theo gió giật mạnh. 

Để sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra trong những 

ngày tới. Ban chỉ huy PCTT&PCTT thành phố yêu cầu thành viên Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, phường, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thành phố, Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên và nhân dân trên địa bàn 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến bản tin dự báo thời 

tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời thông báo, hướng dẫn 

cho các cơ quan, đơn vị và người dân biết để chủ động các biện pháp phòng 

tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn có thể xảy ra.  

2. Sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh 

Covid-19, tránh bị động khi có các tình huống thiên tai xảy ra, đồng thời triển 

khai thực hiện đồng bộ các phương án, nội dung theo Kế hoạch số 114/KH-

UBND ngày 08/6/2021 của UBND thành phố về Kế hoạch phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và các phương án đã được phê duyệt. 

3. Sẵn sàng các phương án vận hành hệ thống các công trình, trạm bơm tiêu 

úng để phòng, chống ngập úng ở các khu vực trũng thấp, thường xuyên xảy ra 

ngập úng khi xảy ra mưa lớn kéo dài.  

4. Tổ chức trực ban tại Văn phòng thường trực PCTT&TKCN nghiêm túc 

24/24 giờ, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Văn phòng Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN thành phố theo số điện thoại: 0211.3862.786; 093.616.3818; 

0912.352.478, địa chỉ Email: phongkinhtevy@gmail.com. 

mailto:phongkinhtevy@gmail.com


  

Ban chỉ huy PCTT&PCTT thành phố Vĩnh Yên yêu cầu Các thành viên 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, UBND 

các xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố chủ động triển khai thực hiện 

các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN Vĩnh Phúc (B/c); 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT TP (Đưa tin); 

- Lưu: KT, PCTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

Nguyễn Ngọc Khánh 
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