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BÁO CÁO NHANH  

Về việc thực hiện chỉ đạo công điện số 14/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống thiên tai 

 
 Thực hiện công điện số 14/CĐ-TW hồi 05 giờ 30 ngày 01/9/2019 của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó 
sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã thông báo cho các thành viên 
Ban Chỉ huy, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, tổ giúp việc triển khai thực 
hiện công điện số 14/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
thiên tai. 

Hiện nay khu vực tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 
7 giờ ngày 31/8 đến 7 giờ ngày 01/9/2019 phổ biến từ 30 – 50mm, có nơi cao 
hơn như TP Ninh Bình: 59,8mm. Đến 13h ngày 01/9/2019 công ty TNHH MTV 
khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 70 máy/20 trạm bơm và vận hành 88 
cống trong đó có 74 cống dưới đê và 14 cống hồ. 

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức thông tin, thông báo cho 
tổng số 127 phương tiện/346 thuyền viên trên địa bàn đơn vị quản lý biết về diễn 
biến của ATNĐ trên Biển Đông để chủ động phòng tránh. 

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Ninh Bình thực hiện nghiêm túc trực chế độ 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tiếp 
nhận thông tin từ các Bộ, ngành, địa phương về diễn biến tình hình của ATNĐ. 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình đê điều hồ đập xung yếu 
trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 
 Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Ninh Bình trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu VT. 
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