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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và
ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM điện:
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.
Những ngày qua, mưa lớn diện rộng gây ngập lụt các địa phương trên địa
bàn tỉnh đã gây thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh
gửi lời thăm hỏi tới cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa
bàn tỉnh và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình bị thiệt hại về
người trong đợt mưa lũ vừa qua.
Thực hiện Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7,
áp thấp nhiệt đới. Những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp; để tập trung
công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản
của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ứng phó, khắc phục nhanh
hậu quả mưa lũ; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 7, áp thấp
nhiệt đới để kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại
chỗ”; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung sau:
I. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
MƯA LŨ
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố tiếp tục ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo tại Công
văn 5877/UBND-KTN ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường
công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là một số nhiệm vụ
sau:
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1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tiếp tục tổ chức
kiểm tra, rà soát và thực hiện di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất
là các khu dân cư bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; tăng cường
kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị sạt lở, ngập
sâu, nhất là qua các ngầm tràn, các bến đò; đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu
yếu phẩm cần thiết tại các khu vực tổ chức sơ tán;
- Tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; thăm hỏi, động viên các gia đình
bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết, mất tích; cứu chữa người bị
thương; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu
đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói, rét,
không có chỗ ở;
- Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ;
chuẩn bị phương án khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng để phục vụ sinh
hoạt, khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút;
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá
trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò
dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chở người,
hàng hóa khi có mưa lũ.
2. Sở Y tế chỉ đạo triển khai công tác y tế, bảo đảm khám chữa bệnh cho
người dân vùng lũ, hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh
sau lũ; chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất xử lý nguồn nước, môi trường sẵn sàng hỗ
trợ địa phương khi có yêu cầu.
3. Sở Tài chính theo dõi, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham
mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời, đúng quy định các nhu cầu hỗ trợ phục vụ ứng
phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì kịp thời báo cáo, đề xuất
hỗ trợ lương thực phục vụ cứu trợ cho người dân vùng lũ.
II. ĐỐI VỚI ỨNG PHÓ BÃO SỐ 7 VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
Các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với
bão số 7 và áp thấp nhiệt đới bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và hoạt
động sản xuất, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt
động trên biển; chủ động di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm; bảo vệ đê
điều, hồ đập; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản,… Một số
nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương ven biển tiếp tục tổ
chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi
ngang ven biển, hoạt động gần bờ). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì,
phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép tàu thuyền ra khơi theo quy định.
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2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
của Nhân dân và khách du lịch ven biển, các đảo, trên các lồng bè và khu vực
nuôi trồng thủy, hải sản;
- 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 sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do anh hưởng
của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi
trồng thủy sản, hải sản.
Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng
thủy sản.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- 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 PCTT và TKCN tỉnh.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh chỉ đạo chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ địa phương sơ tán
Nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có yêu cầu.
5. Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn
trương kiểm tra, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa lực
lượng, phương tiện, nguyên vật liệu thiết yếu ở địa phương, của các đơn vị quản
lý, bảo trì đường bộ và các nhà thầu thi công để khắc phục kịp thời các tuyến
đường bị sạt lở đất gây bồi lấp, đảm bảo thông tuyến phục vụ Nhân dân đi lại,
sản xuất; phối hợp với lực lượng công an chủ động chỉ đạo kiểm soát, phân luồng
chống ách tắc, bảo đảm an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải.
6. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho hoạt
động sản xuất nông nghiệp; bảo vệ đê điều, hồ đập thuỷ lợi.
7. Sở Công Thương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn và vận hành an toàn
các hồ đập thuỷ điện, hệ thống điện; kịp thời khắc phục nhanh sự cố điện; bảo
đảm nguồn lương thực, hàng hóa thiết yếu tại khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ.
8. Công ty Điện lực Quảng Nam khẩn trương khôi phục nhanh các đường
dây, trạm biến áp bị hư hỏng, trong đó ưu tiên cấp điện dự phòng cho các Trung
tâm huyện, bảo đảm nguồn điện phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai,
phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.
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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; thực hiện tốt việc thông báo, điều tiết xả lũ
linh hoạt và theo đúng Quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Các chủ hồ thủy điện phải kiểm tra, đảm bảo tối đa phương án dự
phòng, phương án vận hành tràn xả lũ đảm bảo, nhất là hệ thống điện.
Sở Công Thương kiểm tra, chỉ đạo cụ thể nội dung này.
10. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và Đài
Truyền thanh các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến áp
thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các
phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.
11. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn
biến, kịp thời dự báo, cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan liên quan
để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.
12. Các Sở, Ban, ngành khác chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc
phục hậu quả mưa lũ và triển khai các biện pháp ứng phó với bão, áp thấp nhiệt
đới theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.
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 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;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PCTT miền Trung và TN;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN(Th).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao

