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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 365/BCHPCTT&TKCN Quảng Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

V/v chủ động ứng phó với mưa lũ và gió 

mạnh, sóng lớn trên biển 

 

        Kính gửi: 

- Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo; 

  - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c huy n, th    , thành phố; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c S , Ban, ngành; 

- Đài Ph t thanh - Truyền hình Quảng Nam; 

- Đài Khí tư ng thủy v n Quảng Nam; 

- C c đơn v  quản lý hồ chứa nước thủy l i, thủy đi n. 

    

Theo bản tin của Đài Khí tư ng thủy v n Quảng Nam: Từ chiều ngày 

25/12/2021 đến nay, c c đ a phương trong tỉnh đ  có mưa vừa, mưa to đến mưa 

rất to. Dự b o từ nay đến ngày 29/12/2021 c c đ a phương trong tỉnh tiếp tục có 

mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Tổng lư ng mưa   c c đ a phương vùng 

đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi 

trên 200mm; c c đ a phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi 

trên 60mm. Cảnh báo từ đêm nay (27/12) đến ngày 29/12/2021, c c sông trên 

đ a bàn tỉnh có khả n ng  uất hi n một đ t lũ nhỏ với đỉnh lũ c c sông dao động 

  mức B o động I đến trên B o động I. Nguy cơ cao  ảy ra lũ quét c c sông 

suối nhỏ, sạt l  đất   sườn dốc, ven sông, suối vùng núi c c huy n Nam Trà My, 

Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hi p Đức, Nông Sơn và một số    vùng 

núi huy n Núi Thành, Phú Ninh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng những vùng 

trũng thấp, ven sông suối tại thành phố Tam Kỳ, Hội An và th  trấn Núi Thành. 

Hi n nay, không khí lạnh tiếp tục t ng cường  uống phía Nam. Dự b o do 

ảnh hư ng của không khí lạnh nên đêm nay (27/12),   V nh Bắc Bộ có gió Đông 

Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Đêm 

nay và ngày mai (28/12), vùng biển từ Quảng Tr  đến Cà Mau, khu vực giữa 

Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng 

biển cao từ 2,0- 4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo 

Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng 

biển cao từ 3,0-5,0m. 

Thực hi n Công v n số 621/VPTT, Công v n số 622/VPTT ngày 

27/12/2021 của V n phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 

thiên tai. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề ngh : 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đ a phương, đơn v  tiếp tục thực hi n V n bản 

số 360/BCHPCTT&TKCN ngày 24/12/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

tỉnh về vi c chủ động ứng phó với không khí lạnh. 
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2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c đ a phương, cơ quan, đơn v : 

- Rà so t phương  n ứng phó với tình huống lũ quét, sạt l  đất; tổ chức 

lực lư ng  ung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra và sẵn sàng phương  n sơ 

t n người dân tại khu dân cư   ven sông, suối, hạ lưu c c hồ, đập, vùng trũng 

thấp, vùng ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt l , lũ quét bảo đảm an toàn; 

- Rà soát, tổ chức cắm biển cảnh b o, sẵn sàng bố trí lực lư ng canh g c, 

chốt chặn, hướng dẫn giao thông c c khu vực ngập sâu, chia cắt; nghiêm cấm 

người và phương ti n đi lại trên những tuyến đường b  ngập sâu, nước chảy  iết, 

ngầm, tràn, trên c c sông, suối, hồ chứa nước, những khu vực nguy hiểm, nơi dễ 

sạt l  đất. Khai thông cống r nh, dòng chảy để giảm thiểu tình trạng ngập úng 

cục bộ. 

- Triển khai c c bi n ph p sẵn sàng tiêu nước chống úng và khôi phục sản 

 uất vụ Đông Xuân sau mưa lũ. 

- Thường  uyên theo dõi tình hình hồ chứa nước do đ a phương, đơn v  

quản lý để k p thời chỉ đạo,  ử lý. 

3. C c đơn v  quản lý hồ chứa nước thủy l i, thủy đi n thực hi n trực ban 

24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, k p thời ph t hi n và  ử lý c c sự cố; theo dõi 

chặt chẽ diễn biến lư ng mưa, mực nước c c hồ chứa nước; thông b o vận hành, 

điều tiết nước đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du; thường  uyên b o c o 

với cơ quan quản lý cấp trên. 

4. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c cấp tổ chức trực ban đảm bảo công 

t c phòng chống d ch b nh Covid-19 và thường  uyên b o c o về Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ QG về PCTT, UBQGƯPSCTT&TKCN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);      

- L nh 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). 
 

 


