
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 240/BCHPCTT&TKCN       Quảng Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

V/v chủ động ứng phó với mưa dông 

kèm lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục 

bộ 

 

         

Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Qua theo dõi hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng Vrain, trong 24 giờ 

qua tại một số địa phương trong tỉnh đã có mưa to, cụ thể như: Thăng Phước 

(Hiệp Đức) 74mm, đầu mối hồ An Long (Quế Sơn) 74mm, Tiên Lãnh (Tiên 

Phước) 78mm, Quế Phước (Nông Sơn) 78mm, đầu mối hồ Nước Rôn (Bắc Trà 

My) 107mm. Đồng thời, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn 

quốc gia, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có 

mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm trong những ngày tới. 

Để chủ động ứng phó với với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, mưa lớn 

cục bộ và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, trung du; Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 237/BCHPCTT&TKCN ngày 

13/9/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về chủ động ứng phó với với 

mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ. 

2. Thường xuyên theo dõi lượng mưa tại website https://www.vrain.vn 

(Tên đăng nhập: quangnam, Pass: 123456)  hoặc App Vrain trên ứng dụng điện 

thoại để chủ động nắm diễn biến mưa trên địa bàn phục vụ công tác phòng ngừa, 

ứng phó với thiên tai. 

3. Tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương quan tâm thực 

hiện./. 

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; 

- Website: pctt.quangnam.vn;   

- Lưu: VT, VPTT(QLPCTT). 

 
 

https://www.vrain.vn/

