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CÔNG ĐIỆN               

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NAM 

ĐIỆN: 

 - Cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền;       

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

   - Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các Sở, Ban, ngành; 

   - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam; 

   - Đài Khí tươṇg thủy văn tỉnh Quảng Nam; 

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

Thực hiện Công điện số 1786/CĐ-TW ngày 18/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ và bản tin số 03-03/CBL-ĐKTTVQN lúc 16 giờ ngày 19/11/2017 của 

Đài Khí tươṇg Thủy văn tỉnh Quảng Nam : Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng 

cường và hoàn lưu cơn bão số 14 suy yếu nhiều khả năng các địa phương Quảng 

Nam sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng; 

Cảnh báo: từ ngày 19/11 đến ngày 25/11 các sông trên địa bàn tỉnh có khả 

năng xuất hiện một đợt lũ. Trên sông Vu Gia ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động III, 

trên sông Thu Bồn ở mức báo động II đến báo động III, trên sông Tam Kỳ ở mức 

báo động II đến báo động III. 

 Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến của mưa lũ trong thời gian sắp 

tới, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghi ̣: 

 1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện văn bản số 

180/BCHPCTT&TKCN ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh 

chủ động ứng phó với ATNĐ và đợt mưa lớn từ ngày 19/11/2017. 

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các điạ phương, cơ quan, đơn vi:̣ 

- Tiếp tuc̣ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ , triều cường, thông tin vâṇ 

hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, trên lưu vưc̣ sông; thông 

báo cho các cấp chính quyền địa phương và người dân biết chủ động ứng phó; 

 - Chủ động tổ chức kiểm tra , rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển , 

ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các xã có 

đường cao tốc đi qua (đăc̣ biêṭ sạt lở đất tại các huyện miền núi : Nam Trà My, Bắc 

Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, 

Tiên Phước); sẵn sàng lực lượng , phương tiện, vật tư cấp thiết thưc̣ hiêṇ sơ tán , di 

dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra; 

 - Tổ chức cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm (sạt lở đất, ngầm, tràn, khu 

vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét) để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh; 
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 - Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban , quan trắc đập 

để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra (đặc biệt là các hồ chứa nước 

có tràn xả sâu Phú Ninh, Việt An, Vĩnh Trinh, Trung Lộc và các hồ đã tích đầy 

nước); 

 - Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy 

Xuyên chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước Hố Lau, Nước Rôn, Hóc Két tăng 

cường theo dõi, kiểm tra, khắc phục sự cố hư hỏng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện, kế hoạch sơ tán dân, ứng cứu khi cần thiết. 

 3. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 

24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi 

chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước; vận hành điều tiết hồ 

theo đúng quy trình; thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam tăng cường thời lượng đưa tin 

về diễn biến của mưa lũ và các văn bản chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó với 

mưa lũ để nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh. 

 5. Đài Khí tươṇg thủy văn tỉnh Quảng Nam thực hiện các bản tin dự bá o, 

cảnh báo diễn biến của mưa lũ; thu thập, phân tích thông tin số liệu cung cấp cho 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp 

thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh. 

 6. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện , sẵn sàng 

ứng phó khi có yêu cầu. 

 7. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và 

thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- UBND tỉnh (b/c);       

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Các Sở, Ban, nghành; 

- Chi cục PCTT khu vực MT&TN; 

- Website: pctt.quangnam.vn;   

- Lưu: VPTT. 

 

 




