ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số: 5433 /UBND-KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 16

tháng 9 năm 2020

V/v chủ động ứng phó bão
số 05 (Noul)

Kính gửi:
- 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;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.
Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TWPCTT ngày 16/9/2020 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn và theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam:
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 05 (Noul). Hồi 10 giờ
ngày 16/9/2020, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông,
cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ
tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm; đến ngày
18/9/2020, bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Trung Bộ và gây mưa
lớn sau bão; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 05 (Noul) và tình hình mưa lũ;
UBND tỉnh yêu cầu:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình mưa lũ trên các
phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu
có thể xảy ra;
- Tổ chức triển khai các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân và các cơ
quan đóng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, chằng, chống nhà cửa, trụ sở làm việc,
kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, có các biện pháp
bảo vệ trụ ăng ten, biển hiệu quảng cáo,… đảm bảo an toàn; chặt tỉa cành cây,
khai thông cống rãnh để hạn chế thiệt hại do mưa lũ;
- Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi
ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi bão tan;
- Các địa phương ven biển, cửa sông sẵn sàng phương án sơ tán dân cư
khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão; hướng
dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức
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sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão;
hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải
sản;
- Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có
nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn,… để
thực hiện các biện pháp cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực
nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn,...) để Nhân dân biết, chủ động
phòng tránh, hạn chế đi lại; chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời Nhân dân
đến nơi an toàn đối với những khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt
lở, lũ quét;
- Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi
lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; cương quyết
không cho người, phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất;
- Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương,
nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ;
- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2020; triển khai các phương
án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu thoát nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng;
- Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng
hạ du hồ chứa; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan
trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra; trong đó đặc biệt
lưu ý đến các hồ chứa thủy lợi đã tích đầy nước;
- Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công
trình đang thi công ở ven sông, trên sông, các hồ chứa nước, chủ các phương tiện
vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình bão và
mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các
phương tiện.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi
ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi bão tan;
- Tiếp tục thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến,
hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an
toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;
- Đối với các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc khu neo đậu để trú ẩn, phối hợp với
chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp, hướng dẫn ngư dân neo đậu chắc chắn,
an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão;
- Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi, thường xuyên báo
cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh và các địa phương ven biển hướng dẫn kỹ thuật neo đậu, sắp xếp tàu thuyền
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tại nơi tránh trú đảm bảo an toàn.
4. Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập thuỷ điện.
5. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải triển khai lực lượng tại các tuyến giao
thông huyết mạch để hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến các phương tiện giao
thông cơ giới đi lại an toàn; nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông,
đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có bão.
Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng,
phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã
đổ trên đường, bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn.
6. 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 thời khi
có bão, lũ; giúp các địa phương thực hiện công tác sơ tán dân khi có tình huống
xấu xảy ra.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các Trường Đại học, Cao đẳng
chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn
biến của bão số 5 và mưa lũ.
8. Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu
các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình thu, phát sóng viễn thông,
truyền thanh, truyền hình, trụ BTS, pano, bảng quảng cáo rà soát, kiểm tra mức
độ an toàn, tiến hành các biện pháp gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn.
9. 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, thường xuyên báo
cáo với cơ quan quản lý cấp trên.
10. Các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi diễn biến bão, mưa lũ để
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. Các đơn vị thi công có phương
án đảm bảo an toàn về người, tài sản và các công trình xây dựng đang thi công.
11. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh các địa
phương thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến mưa, bão và công tác chỉ huy
ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để Nhân dân biết, chủ động phòng
tránh.
12. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam thực hiện các bản tin dự báo, cảnh
báo tình hình, diễn biến của mưa, bão và thu thập, phân tích thông tin số liệu cung
cấp cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên
quan phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
13. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng
ứng phó khi có yêu cầu.
14. 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
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biến của thời tiết 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./.
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, NC, VX, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

