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V/v chủ động ứng phó với các hình thái

thời tiết nguy hiểm

       Kính gửi:
- Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo;
- Cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền;      
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam:
- Hồi 07h ngày 05/10/2020, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5

- 14,5 độ vĩ Bắc; 115,0 - 116,0 độ kinh Đông. Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp
thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km và có khả năng
mạnh thêm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông
nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh
dần lên nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo
Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và
Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc
xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển
Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình
Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng
biển cao 1,5 - 2,5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.   

- Ngoài ra, sáng nay 05/10/2020, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số
nơi vùng núi phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều và
đêm nay (05/10/2020), ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4 - cấp 5,
sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả
vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7,
giật cấp 9, biển động mạnh. Các địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 06 đến
ngày 09/10/2020 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn
dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Để chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và tình hình mưa lớn,
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị:

1. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển:

- Tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt
động trên biển biết tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện
pháp phòng tránh phù hợp.

- Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin
đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường
xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu
có thể xảy ra.
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2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố:
- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tình hình mưa trên

các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng,  trang  thông  tin  điện  tử
http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook  Thông tin phòng chống thiên tai Quảng
Nam, thông tin lượng mưa tại các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua
ứng dụng VRAIN trên điện thoại di động và địa chỉ http://Vrain.vn (Tên đăng
nhập: quangnam@vinarain; mật khẩu: 123456) để chủ động ứng phó kịp thời các
tình huống xấu có thể xảy ra.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có
nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn…để thực
hiện các biện pháp cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy
hiểm, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn...) để nhân dân biết, chủ động phòng
tránh, hạn chế đi lại; chủ động phương án thực hiêṇ sơ tán, di dời nhân dân đến
nơi an toàn đối với những khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ
quét; nhất là đối với các địa phương đã bị thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tây Giang tổ chức di dời ngay 06 hộ
ở dưới chân công trình Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công để đảm bảo an
toàn khi có mưa lớn xảy ra và có phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, học
sinh Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công trong đợt mưa này.  

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi tổ chức trực ban; kiểm
tra, quan trắc đập;

- Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các
công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, các hồ chứa nước, chủ các phương
tiện vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình mưa
lớn để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người,
phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

3. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban,
theo dõi diễn biến tình hình mưa, kiểm tra, quan trắc đập; thường xuyên báo cáo
với cơ quan quản lý cấp trên.

4. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn
sàng ứng phó khi có yêu cầu.

5. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban theo quy định và
thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ TW về PCTT, UBQGƯPSCTT&TKCN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);     
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, Ngành;
- Đài PT-TH Quảng Nam (Đưa tin);
- Đài KTTV Quảng Nam;
- Chi cục PCTT MT&TN;
- Chi cục Thủy sản;
- Website: pctt.quangnam.vn;  
- Lưu: VT, VPTT(QLPCTT(K)).

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

#ChuKyLanhDao

http://pctt.quangnam.vn/
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