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 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; 

- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện. 
 

Theo bản tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày hôm nay 

10/11 đến ngày 12/11/2020 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến 

mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ ngày 10/11 đến 

ngày 11/11/2020. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm.  

Để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục 

chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 

09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 12 (ETAU) và 

tình hình mưa lũ và các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo 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 có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ 

quét, ngập lụt sâu 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 tại nơi tổ chức sơ tán 

tập trung.  

* Đối với các khu vực hạ du hồ chứa nước thủy điện, hồ chứa nước 

Phú Ninh:  

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phước Sơn, Nam Giang, Đông 

Giang, Đại Lộc, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Điện 

Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình chỉ đạo 

rà soát, ứng dụng kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa lưu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống thiên tai bàn giao và phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ 

rủi ro của địa phương để chủ động chỉ đạo công tác sơ tán dân hiệu quả (Bản 

đồ đã được Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh gửi đến các địa phương tại Công 

văn số 75 /BCHPCTT&TKCN ngày 12/6/2019). 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa 

bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ Nhân dân kịp 
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thời; giúp các địa phương thực hiện công tác sơ tán dân; chủ động triển khai 

hoạt động Sở chỉ huy tiền phương tại huyện Đại Lộc để chỉ huy khu vực phía 

Bắc của tỉnh. 

3. Đình hoãn các cuộc họp không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, 

chống mưa lũ. 

4. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tăng cường công 

tác thông tin đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du biết về công tác vận hành 

điều tiết hồ để chủ động các phương án ứng phó. 

5. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 

Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ 

diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; 

thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo 

dõi, chỉ đạo. 

  Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TƯ 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 (đưa tin); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

#ChuKyLanhDao  
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