
UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v chủ động ứng phó với các loại hình thiên 

tai có thể xãy ra trong 10 ngày tới

       Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, ngành; 
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam.

Theo bản tin số 673/DBQG-DBTT ngày 16/11/2022 của Trung tâm Dự báo 
Khí tượng thủy văn Quốc gia, bản tin số NNHV-21/TTBO ngày 16/11/2022 của 
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ nay đến 25/11/2022 có một 
số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như vùng biển của 
nước ta như sau:

- Khoảng thời gian từ ngày 18-20/11, trên biển Đông có xuất hiện các nhiễu 
động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 60-70% và 
khoảng 20-30% mạnh lên thành bão.

- Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông hoạt động mạnh, 
từ ngày 19-23/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh có thể xuất hiện đợt mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành 
phố và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai 
của cơ quan khí tượng thủy văn, 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, nhóm Zalo Trực ban PCTT các huyện, thị xã, thành phố; 
theo dõi lượng mưa trên địa bàn tại trang web http://Vrain.vn hoặc ứng dụng Vrain 
trên điện thoại. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến Nhân dân 
biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất. Sẵn sàng 
các phương án, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao trong Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 01/9/2021.

2. Chủ động rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực 
bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ 
quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương 
tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các 
sông, suối, hồ chứa nước, nơi có nguy cơ sạt lở đất; tuyên truyền, vận động, hướng 

http://vrain.vn/


2
dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hạn chế thiệt hại khi mưa 
lũ, ngập lụt.

3. 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, trên biển, khu vực miền núi, các hồ 
chứa nước, chủ các phương tiện vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết 
thông tin về mưa lớn, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển 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.

4. Rà soát, sẵn sàng biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát 
nước khu vực trũng thấp.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển:

- Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; 
thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động 
trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để 
đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời 
các tình huống có thể xảy ra. 

- Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý, đảm bảo an toàn 
tàu thuyền, người và tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 5, Công văn số 
2054/UBND-KTN ngày 06/4/2022 về chủ động ứng phó thiên tai năm 2022. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa 
phương thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến thiên tai; phổ biến, tuyên 
truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lỡ đất và công tác chỉ 
huy ứng phó để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

7. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, 
cảnh báo, thông tin kịp thời diễn biến thiên tai để các cơ quan có liên quan và người 
dân biết, phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

8. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 
giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; thường xuyên theo 
dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước của các hồ chứa, duy trì thông tin báo 
cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng 
hạ du và vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình được cấp thẩm quyền 
phê duyệt.

9. Tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QG 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; 
- Chi cục PCTT MT&TN;
- Chi cục Thủy sản;
- Website: pctt.quangnam.vn;  
- Lưu: VT, VPTT(QLPCTT).

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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