
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KTN Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021
V/v tăng cường công tác 

ứng phó bão số 9, mưa lớn
   
 Kính gửi: 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam;
- Trường Chính trị;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;
- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.

Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, có khả năng cao ảnh 
hưởng đến các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng ven biển. Hồi 04 giờ 
ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách 
Bình Định - Phú Yên khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 
tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ 
cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ 
tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 
04 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, 
cách Quảng Nam - Bình Định khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 
bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây và Tây Bắc hoàn 
lưu bão số 9; dự báo từ nay đến ngày 21/12 các địa phương trong tỉnh tiếp tục có 
mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven 
biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm; các địa 
phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ 
xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai gây ra; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn 
biến của bão, quyết liệt chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa 
lớn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực 
hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 
17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công điện số 14/CĐ-BCHPCTT&TKCN 
ngày 16/12/2021 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

2. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và 
tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có 
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nguy cơ ảnh hưởng của bão, xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn 
tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; đồng thời đảm bảo lương thực, 
các nhu cầu thiết yếu, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi tổ chức 
sơ tán tập trung. 

Tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, tổ chức triển khai thực hiện sơ tán 
dân theo phương án ứng phó bão mạnh đã xây dựng, hoàn thành trước 14 giờ 
ngày 19/12/2021.

3. Rà soát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 
người và tài sản của Nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu 
vực nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu 
neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm
tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an
toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại
trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 12 giờ ngày 19/12/2021.

4. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải triển khai lực lượng tại các tuyến
giao thông huyết mạch để hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến các phương tiện
giao thông cơ giới đi lại an toàn; nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao
thông, đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có bão.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các trường chủ động quyết 
định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của 
bão và mưa lũ.

6. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
chủ động yêu cầu chủ doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh cho công nhân và người lao động nghỉ việc tùy tình hình thực tế diễn biến 
của bão và mưa lớn.

7. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức đi kiểm tra,
đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai theo địa bàn đã được phân công.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QG về PCTT, UBQG ƯPSCTT và TKCN (B/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PCTT miền Trung và TN;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam (đưa tin);
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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