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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 05 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường công tác
phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn năm 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng
Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Chỉ thị số 36/CTTWPCTT ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên
tai về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.
Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, mùa bão năm 2020
có từ 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, có khả năng từ
5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta; trong đó, các địa
phương trên địa bàn tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 - 2 cơn bão, áp
thấp nhiệt đới. Trong mùa lũ, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện 3 5 đợt lũ; đỉnh lũ lớn nhất năm có khả năng cao hơn năm 2019 và ở mức xấp xỉ
đỉnh lũ trung bình nhiều năm.
Để chủ động phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên
tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; UBND tỉnh Quảng
Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và TKCN các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
chính sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND
ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn đến năm 2020; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Quyết định số
2663/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai
thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác
phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND
tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
trên địa bàn tỉnh.
2. Triển khai xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung Phương án ứng phó thiên
tai theo các cấp độ rủi ro năm 2020 phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, địa
phương, đơn vị đảm bảo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai. Đối với
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Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro cấp huyện năm 2020 đảm bảo
hoàn thành và gửi về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh trước
ngày 26/6/2020 để tổng hợp, cập nhật, bổ sung phương án chung của tỉnh.
3. Phối hợp triển khai xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn
2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2096/UBND-KTN ngày
16/4/2020.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ
Hè Thu năm 2020; chỉ đạo tính toán cân đối nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi
do tổ chức thủy lợi cơ sở địa phương quản lý, khai thác để bố trí diện tích sản xuất
phù hợp, đối với các hồ chứa có nguy cơ cao thiếu nước thực hiện chuyển đổi cây
trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không bố trí sản xuất; rà soát, điều chỉnh, bổ sung
Phương án Phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn để chủ động ứng phó.
Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn tập
trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước
sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra
tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các bản tin cảnh báo thiên
tai đến người dân để chủ động phòng tránh.
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp huyện,
cấp xã theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; tập
trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị các phương án, phương tiện,
phân công nhân lực chủ động ứng phó với thiên tai tại các địa phương, đơn vị.
- Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2019 và những tháng đầu năm
2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch các tháng còn lại phù hợp với tình hình thiên tai
và đặc điểm của từng địa phương.
- Bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng
lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp,
chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Đội xung kích phòng,
chống thiên tai cấp xã đảm bảo đủ số lượng, thành phần và xây dựng quy định vị
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích theo tài liệu Hướng dẫn
xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã kèm theo Quyết
định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai
(đã được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh gửi đến các địa
phương và đăng tải trên Website: http://pctt.quangnam.vn).
- Rà soát các khu vực đông dân cư, khu vực hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy
điện có người và phương tiện đi lại khả năng bị ảnh hưởng; vùng có nguy cơ xảy
ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; các tuyến đường đi qua ngầm, tràn thực hiện lắp đặt
bổ sung hệ thống cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy
hiểm,...) để nhân dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại trong mùa mưa lũ;
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có kế hoạch lắp đặt bổ sung hoặc kiến nghị lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ,
lụt vùng hạ du đập, vùng nguy hiểm (biển báo, loa, còi hú,…).
- Kiểm tra tất cả các trang thiết bị phục vụ công tác trực ban phòng, chống
thiên tai (máy fax, điện thoại, máy nổ,...) đảm bảo yêu cầu sẵn sàng phục vụ trong
mùa mưa bão năm 2020.
- Phổ biến Website: http://pctt.quangnam.vn; trang Facebook “Thông tin
phòng chống thiên tai Quảng Nam” đến cán bộ, nhân dân biết để theo dõi, cập nhật
kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn
tỉnh.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thông tin, báo cáo; trong đó lưu
ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng thời gian
và biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Triển khai tốt công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
- Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị đang thi công công trình
trên địa bàn thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tại công trình, xây dựng
phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn người, tài sản khi có thiên tai.
- Các địa phương có công trình hồ chứa nước thủy lợi: Thực hiện củng cố,
kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ
chứa nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều
hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.
- Các địa phương ven biển phối hợp với các Đồn Biên phòng, Nghiệp đoàn
nghề cá tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
Việt Nam và Quốc tế có liên quan đến hoạt động đánh bắt, hành nghề trên biển
để bà con ngư dân hiểu, chấp hành; hướng dẫn cho bà con ngư dân cách ứng xử
khi bị tàu nước ngoài đoe dọa hoặc gặp các sự cố xảy ra trên biển; tăng cường
thành lập tổ tàu đoàn kết trên biển, hỗ trợ nhau trong công tác đánh bắt, cứu nạn,
cứu hộ; tuyên truyền đối với ngư dân đánh bắt cá xa bờ phải đi theo tổ đội, mở hệ
thống thông tin vệ tinh MOVIMAR, máy giám sát hành trình 24/24, trang bị túi
cứu thương bảo đảm công tác sơ cứu ban đầu khi gặp tai nạn, sự cố xảy ra. Kiểm
tra, rà soát hiện trạng các khu neo đậu, cung cấp thông tin liên quan để tàu thuyền
ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành văn
bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục
hậu quả thiên tai”.
- Tập trung theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, mặn xâm nhập chỉ đạo công
tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2020.
- Tổ chức theo dõi, chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH một thành viên
Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ
chứa nước thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày
04/9/2018 của Chính phủ.
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- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành tổ chức kiểm tra tiến độ thi công các công
trình thủy lợi, hồ chứa thủy lợi đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới; bảo đảm tiến
độ thi công công trình an toàn vượt lũ trước ngày 31/8/2020.
- Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh
bắt thủy sản, hải sản hết hạn đăng kiểm, trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc
không đảm bảo, thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp
vụ ra khơi.
- Tuyên truyền đối với ngư dân đi đánh bắt cá xa bờ phải đi theo tổ đội, mở
hệ thống thông tin vệ tinh MOVIMAR, máy giám sát hành trình 24/24, trang bị
túi cứu thương bảo đảm công tác sơ cứu ban đầu khi gặp tai nạn, sự cố xảy ra.
- Phối hợp kiểm tra, rà soát hiện trạng các khu neo đậu, cung cấp thông tin
liên quan để tàu thuyền ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn.
- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo
an toàn tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển.
- Phối hợp với các địa phương, Nghiệp đoàn nghề cá, Đồn Biên phòng tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam và
Quốc tế có liên quan đến hoạt động đánh bắt cá, hành nghề trên biển để bà con ngư
dân hiểu, chấp hành; hướng dẫn cho bà con ngư dân cách ứng xử khi bị tàu nước
ngoài đoe dọa hoặc gặp các sự cố xảy ra trên biển.
6. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh
- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, Sở, Ban, ngành thực hiện lập Kế hoạch
Phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên
tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để tham mưu, chỉ đạo,
điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây
ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục
hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp
thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định.
- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành về công tác phòng,
chống thiên tai trên địa bàn tỉnh lên Website: pctt.quangnam.vn; trang Facebook
“Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” để nhân dân, các cơ quan thông
tấn, báo chí biết và theo dõi.
7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường quản lý,
kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy sản, hải sản hết
hạn đăng kiểm; trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo; thuyền
trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi.
- Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ
chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu cá của tỉnh bị tai nạn, sự cố trên biển;
tàu đánh bắt hải sản, tàu hàng trong và ngoài tỉnh bị nạn trên vùng biển Quảng
Nam theo Công văn số 721/UBND-KTN ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh và Kế
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hoạch số 109/KH-BCHPCTT&TKCN ngày 14/8/2019 của Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và TKCN tỉnh về Phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển
- Phối hợp với các địa phương, Hội Nghề cá tăng cường vận động ngư dân
tham gia tổ, đội đoàn kết trên biển, hỗ trợ nhau trong công tác đánh bắt, cứu nạn,
cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt
Nam và Quốc tế có liên quan đến hoạt động đánh bắt, hành nghề trên biển để bà
con ngư dân hiểu, chấp hành; hướng dẫn cho bà con ngư dân cách ứng xử khi bị
tàu nước ngoài đe dọa hoặc gặp các sự cố xảy ra trên biển.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự theo
Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các địa phương
xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng
ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;
báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo quy
định.
- Hướng dẫn các địa phương thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai
cấp xã đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo tài liệu Hướng dẫn xây dựng và
củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã kèm theo Quyết định số
08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.
9. Sở Công Thương
- Theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện
triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn đập của công trình thủy điện theo quy
định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dự trữ
lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại các vùng sâu, vùng xa, vùng
đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ.
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống
thiên tai và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ
chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2020.
10. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và
TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy
điện trong mùa mưa lũ năm 2020.
11. Sở Giao thông vận tải
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người, phương
tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy; kiểm tra đào tạo, cấp chứng chỉ lái
thuyền theo quy định, lưu ý đến công tác đào tạo cho các lái thuyền của đội xung
kích, cứu nạn, cứu hộ của các địa phương.
- Bổ sung kế hoạch huy động phương tiện và nhân lực thực hiện xử lý các tình
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huống bị tắc đường phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
- Phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc để
đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau mưa bão.
12. Chủ các hồ thủy điện tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số
09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương.
13. Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục
vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão;
có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện do thiên tai gây ra.
14. Các Doanh nghiệp viễn thông có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực,
vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa
phương và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai.
15. Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có
trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục
hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị
lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Trưởng Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- BCĐ TW về PCTT, UBQGTKCN (b/c);
- TTTU, TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Chi cục PCTT Miền Trung - Tây Nguyên;
- Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Đài KTTV tỉnh;
- Các Chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

