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VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THIÊN TAI BÃO SỐ 7 (NANGKA) 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

 Bão và hoàn lưu bão số 7 vừa qua đã gây mưa lớn tại một số địa phương ven 

biển Bắc Bộ. Mặc dù bão không lớn nhưng cũng đã gây ra một số thiệt hại cho sản 

xuất nông nghiệp và công trình đê điều, tập trung tại địa bàn tỉnh Nam Định. 

 Thời điểm hiện tại trên Biển Đông đang xuất hiện cơn bão Saudel, dự báo có 

khả năng gây mưa, gió lớn cho khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, tỉnh Nam Định vẫn 

còn một số diện tích lúa mùa đã chín chưa kịp thu hoạch, diện tích đang gieo trồng 

rau màu vụ đông. 

1 DIỄN BIẾN BÃO SỐ 7 

 - Chiều ngày 11/10/2020, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một 

áp thấp nhiệt đới. Đến chiều ngày 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển 

Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là 

NANGKA.             

 - Hồi 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ 

Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ 

cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. 

 - Chiều ngày 14/10, khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa 

bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều tối, áp thấp nhiệt đới đi vào 

đất liền các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa và suy yếu thành vùng áp thấp. 

 - Do ảnh hưởng của bão số 7, ở Văn Lý (Hải Hậu) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 

10; sau bão có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 – 250mm. Lượng mưa 

trung bình cả đợt (từ ngày 14 – 16/10/2020) là 245,8mm. 

Bảng 1: Lượng mưa tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh Nam Định (Đơn vị: mm) 

TT Điểm đo Ngày 14/10/2020 Ngày 15/10/2020 
Ngày 

16/10/2020 
Cả đợt 

  
Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm 

 
1 Nam Định 10.0  57.0  0.5  49.3  148.0  264.8  

2 Ý Yên 7.0  46.0  5.0  46.5  127.0  231.5  

3 Vụ Bản 11.0  59.0  2.0  48.0  148.0  268.0  

4 Mỹ Lộc  9.0  51.0  12.0  37.0  147.0  256.0  
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TT Điểm đo Ngày 14/10/2020 Ngày 15/10/2020 
Ngày 

16/10/2020 
Cả đợt 

  
Đêm Ngày Đêm Ngày Đêm 

 
5 Nam Trực 7.0  46.0  0.0  45.0  133.0  231.0  

6 Trực Ninh 8.0  49.0  0.0  56.0  125.0  238.0  

7 Xuân Trường 8.0  42.0  2.0  133.0  56.0  241.0  

8 Giao Thuỷ 14.0  50.0  0.0  128.0  20.0  212.0  

9 Hải Hậu 7.0  55.0  2.0  112.0  141.0  317.0  

10 Nghĩa Hưng 4.0  22.0  0.0  58.0  115.0  199.0  

Bình quân 8.5  47.7  2.4  71.3  116.0  245.8  

 

2 CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ 

 Ngay từ khi có tin bão, Nam Định đã tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó 

thông tin, thông báo, quản lý tàu thuyền phương tiện 2.130 tàu thuyền/6.176 ngư dân, 

trong đó: 

 + Số phương tiện neo đậu tại bến: 2.117 phương tiện/6.083 ngư dân. 

 + Số phương tiện neo đậu ngoại tỉnh: 13 phương tiện/93 ngư dân (Quảng Ninh 

01 phương tiện/10 ngư dân; Cát Bà, Hải Phòng 04 phương tiện/29 ngư dân; Của Lò 

Nghệ An 02 phương tiện/14 ngư dân; Cửa Gianh, Quảng Bình 01 phương tiện/8 ngư 

dân; Vũng Tàu 03 phương tiện/24 ngư dân; Cà Mau 02 phương tiện/8 ngư dân). 

 + Số phương tiện ngoại tỉnh neo đậu tại Cảng cá Ninh Cơ: 135 phương 

tiện/837 ngư dân (Hải Phòng 02 phương tiện/12 ngư dân, Thanh Hóa 02 phương 

tiện/13 ngư dân, Quảng Ngãi 60 phương tiện/372 ngư dân, Bình Định 06 phương 

tiện/37 ngư dân, Bà Rịa Vũng Tàu 7 phương tiện/43 ngư dân, Kiên Giang 58 phương 

tiện/360 ngư dân). 

  Tỉnh đã phải sơ tán toàn bộ nhân dân khu vực ven biển 1.228 lao động/1.019 

lều, chòi đã vào nơi tránh trú bão. Riêng huyện Hải Hậu sơ tán 550 người (trong đó 

thị trấn Thịnh Long 430 người, khu vực Nhà thờ đổ 70 người, ngoài đê 50 người) đến 

nơi an toàn tránh trú. 

 

3 THIỆT HẠI DO BÃO 

3.1 Đối với sản xuất nông nghiệp 

 - Diện tích gieo cấy lúa Mùa toàn tỉnh là 72.911 ha, đã thu hoạch được 53.320 

ha đạt 73%. 

 Diện tích bị ảnh hưởng do mưa bão: 5.370 ha (8%DT), trong đó có 1.426 ha 

lúa Mùa bị ngập sâu trong nước. 
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 - Diện tích cây vụ đông bị thiệt hại 60% diện tích: 3.935ha/6.610 ha, trong đó 

diện tích thiệt hại 30-70% là 2.915 ha, diện tích bị thiệt hại trên 70% là 1.020 ha. 

3.2 Đối với hệ thống đê điều 

 Ảnh hưởng của bão số 7 và lượng mưa lớn kéo dài đã gây sạt sập một số vị trí 

đê, kè thuộc tuyến đê trên địa bàn tỉnh, ước tính giá trị thiệt hại 31,2 tỷ đồng, cụ thể: 

 1) Kè Hải Thịnh 3: bão đã gây sạt sập tại vị trí (K25+320, K25+770) với tổng 

diện tích các hố sạt, sập 278m
2
. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND 

huyện Hải Hậu chỉ đạo xử lý ngay trong sáng ngày 13/10/2020. Tuy nhiên khi bão đổ 

bộ kết hợp mưa lớn đã làm các hố sạt tiếp tục bị mở rộng. Tổng diện tích sạt 319 m
2
 

(Diện tích sạt mở rộng 41m
2
). Dự kiến kinh phí khắc phục sự cố: 2,0 tỷ đồng. 

 2) Kè bãi tắm Thịnh Long: Sạt sập toàn bộ kè, có đoạn sạt lở vào tới mặt 

đường nhựa phía trong; chiều dài sạt lở khoảng 300m. Dự kiến kinh phí khắc phục sự 

cố: 20,0 tỷ đồng. 

 3) Kè Bãi tắm Quất lâm bị sạt diện tích khoảnh 10 m
2
 huyện đang xử lý giờ 

đầu. Dự kiến kinh phí khắc phục sự cố: 0,2 tỷ đồng. 

 4) Tuyến đê biển Thanh Hương thuộc xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng sạt 

lở 4 vị trí; chiều dài 90m, chiều sâu hố sạt từ 0,6-1,0m. Tại vị trí K13+800 phần vai 

đê bị lún sâu so với mặt đê từ 0,2- 0,6m tách khỏi mặt đê bê tông, chiều dài khoảng 

40m. Dự kiến kinh phí khắc phục sự cố: 2,0 tỷ đồng.  

 5) Tuyến đê bối Đồng Tâm, huyện Vụ Bản: Sạt lở phía sông, xói vào mái đê 

0,5-2,0m, chiều dài 90m tương ứng với K5+600; Sạt lở phía đồng, xói vào mái đê 

0,5-1,5m, chiều dài 15m tương ứng với K1+200. Dự kiến kinh phí khắc phục sự cố: 

1,0 tỷ đồng. 

 6) Bối Hồng Hà, huyện Mỹ Lộc: Bãi hạ lưu kè Hồng Hà tương ứng K161+320 

đến K161+500 sạt lở ăn sâu vào bãi với chiều dài khoảng 200m, có nhũng vị trí ăn 

sâu vào bãi 3,0-5,0m tạo thành vách đứng, hở hàm ếch. Dự kiến kinh phí khắc phục 

sự cố: 6,0 tỷ đồng. 

 

 

 

 

 

 

 


