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CÔNG ĐIỆN
Về tập trung ứng phó bão RAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM điện:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;  
- 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 RAI đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 
20-25km, khoảng chiều tối nay (17/12/2021) bão sẽ đi vào Biển Đông. Sức gió 
mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Do 
ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của Biển 
Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, 
giật cấp 10; ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng 
biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên 
cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao nhất từ 
8,0-10,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ  rủi ro thiên tai trên vùng biển 
phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo 
Trường Sa): cấp 4.

Thực hiện Công điện số 1737/CĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cho 
tàu thuyền và các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng của Nhân dân; Chủ tịch 
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 chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của 
bão, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó theo Công điện số 
14/CĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 16/12/2021 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

1. Rà soát, nắm rõ tất cả phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển (bao 
gồm cả tàu cá, tàu vận tải và phương tiện khác) và các hoạt động trên biển. Tổ 
chức theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền 
di chuyển về nơi tránh trú an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện 
hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; chủ động triển khai các 
biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng và 
phòng chống dịch Covid-19 cho người dân tại nơi neo đậu, tránh trú.
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2. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án để chủ động ứng phó với tình 
huống bão ảnh hưởng. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng 
ứng phó, không để bị động, bất ngờ, nhất là công tác đảm bảo an toàn dân cư 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.

3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, 
Ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ 
diễn biến của bão, mưa lớn để kịp thời triển khai ứng phó; thường xuyên báo cáo 
về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

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

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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