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Số:          /UBND-KTN Quảng Nam, ngày      tháng 9 năm 2021
V/v chủ động ứng phó với diễn 
biến của bão CONSON và mưa 
lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại 
cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè 
Thu năm 2021
                            Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay 
ở vùng biển Đông Nam Philippin đang xuất hiện cơn bão CONSON và dự báo 
bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc biển Đông trong đêm ngày 08/9 đến ngày 09/9 và 
có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão CONSON, các địa phương trên 
địa bản tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn, có nơi có dông, trong cơn dông cần đề 
phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão 
CONSON và mưa lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè 
Thu năm 2021; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
a) Khẩn trương chỉ đạo các Ban, ngành, địa phương thông tin về tình hình 

diễn biến của cơn bão CONSON và tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân: 
- Tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ Hè Thu 2021 còn lại 

chưa thu hoạch, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đối với cây Ngô và 
các cây trồng cạn khác đang đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch và 
thực hiện sơ chế, bảo quản để tránh hư hỏng.

- Thực hiện các biện pháp chống đổ ngã, ngập úng cho cây ăn quả, cây dài 
ngày và bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi hiệu quả.

b) Chuẩn bị phương án để chủ động ứng phó khi có mưa bão xảy ra nhằm 
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân trên địa 
bàn.

c) Đối với các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ số lượng tàu cá của 
địa phương đang hoạt động khai thác hải sản trên biển và tình hình diễn biến của 
bão, khuyến cáo của cơ quan chức năng để kịp thời thông tin, hướng dẫn cho các 
chủ tàu cá biết và chủ động phòng tránh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan thường trực TKCN trên 
biển và hải đảo) chủ trì, phối hợp với cơ quan kiểm ngư, các địa phương ven 
biển theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các 
phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và 
diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào 
khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người, phương tiện. Kiểm đếm tàu 



thuyền còn đang hoạt động trên biển; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với 
thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc 
theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thu hoạch cây trồng vụ 
Hè Thu năm 2021 và phương án ứng phó mưa bão trên địa bàn đảm bảo kịp 
thời, hiệu quả; tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo UBND tỉnh theo dõi.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, 
ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quang Bửu;
- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Chi cục TT&BVTV;
- PCVP V.V.Viên;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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