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BÁO CÁO NHANH
Công tác triển khai ứng phó mưa lớn và tình hình
thời tiết nguy hiểm trên biển
(Tính đến 7h00 ngày 12/10/2020)
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
Từ 01h00 ngày 11/10/2020 đến 07h00 ngày 12/10/2020. Tổng lượng mưa tại
một số trạm như sau:
- Hiên 147,8 mm, Phước Sơn 290,4 mm, Thành Mỹ 187,4 mm, Hội Khách
173,6 mm, Ái Nghĩa 224,2 mm
- Trà My 356 mm, Tiên Phước 304,2 mm, Hiệp Đức 308,4 mm, Nông Sơn
389 mm, Giao Thủy 273,2 mm, Câu Lâu 292,2 mm, Hội An 334 mm
- Tam Kỳ 267,4 mm
2. Tình hình mực nước tại các trạm thủy văn
Mực nước lúc 07 giờ ngày 12/10/2020 như sau:
- Trên sông Vu Gia tại:
+ Ái Nghĩa là 939 m, trên báo động III: 0.39m;
- Trên sông Thu Bồn tại:
+ Giao Thủy là 8.24m, dưới báo động III: 0.56m;
+ Câu Lâu là 4.49m, trên báo động III: 0.49m;
+ Hội An là 2.70m, trên báo động III: 0.70m;
- Trên sông Tam Kỳ tại:
+ Tam Kỳ là 2.70m, ở mức báo động III.
II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ
Để chủ động ứng phó mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển, tỉnh Quảng
Nam đã triển khai:
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- Triển khai Công điện số 20/CĐ-TW ngày 06/10/2020 của Văn phòng
thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
169/BCHPCTT&TKCN ngày 05/10/2020. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh tổ chức kiểm tra công tác ứng phó của huyện Tây Giang vào
sáng ngày 07/10/2020.
- UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án khắc phục thiệt hại
do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo chủ động triển khai ứng phó tình
hình mưa lớn từ ngày 06 đến ngày 9/10/2020 vào ngày 05/10/2020.
- UBND tỉnh ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 06/10/2020 chỉ
đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó mưa lớn và tình hình thời tiết nguy
hiểm trên biển.
- UBND tỉnh ban hành Công văn 5877/UBND-KTN ngày 08/10/2020 về
việc tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
- UBND tỉnh ban hành Công văn 5935/UBND-KTN ngày 11/10/2020 về
việc vận hành giảm lũ cho hạ du, đối với hồ thủy điện A Vương
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã yêu cầu các
nhà mạng viễn thông phối hợp nhắn tin về tình hình mưa lũ.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
182/BCHPCTT&TKCN ngày 09/10/2020 về việc chủ động ứng phó với vùng áp
thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
185/BCHPCTT&TKCN ngày 09/10/2020 về việc vận hành điều tiết lũ hồ chứa
thủy điện A Vương.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
186/BCHPCTT&TKCN ngày 09/10/2020 về việc vận hành điều tiết lũ hồ chứa
thủy điện Sông Bung 4.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
187/BCHPCTT&TKCN ngày 09/10/2020 về việc vận hành điều tiết lũ hồ chứa
thủy điện ĐakMi 4.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
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188/BCHPCTT&TKCN ngày 10/10/2020 về việc bổ sung điều kiện vận hành giảm
lũ cho hạ du.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
193/BCHPCTT&TKCN ngày 11/10/2020 về việc vận hành điều tiết hồ chứa Sông
Tranh 2.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số
195/BCHPCTT&TKCN ngày 11/10/2020 về việc chủ động ứng phó với áp thấp
nhiệt đới trên Biển Đông.
- Văn phòng thường trực đề nghị các đơn vị viễn thông nhắn tin cảnh báo
mưa lũ đến các thuê bao di động.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi
Tính đến 7h00 ngày 12/10/2020, tình hình nguồn nước đối với 17 hồ chứa
vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có:
- 10 hồ đầy nước: Đá Vách, Thạch Bàn, Khe Tân, Phú Lộc, Hương Mao,
Nước Rôn, An Long, Hố Giang, Vĩnh Trinh, Cây Thông.
- 01 hồ trên 90% dung tích hữu ích (Phước Hà).
- 04 hồ trên 50% dung tích hữu ích (Trung Lộc, Cao Ngạn, Đông Tiển).
- Còn lại 02 hồ dưới 50% dung tích hữu ích (Phú Ninh đạt 33,69%, Thái
Xuân đạt 38,27%)
2. Hồ chứa thủy điện
Mực nước tại các hồ chứa thủy điện lúc 07h00 ngày 12/10/2020 như sau:
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Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản
đề nghị:
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công
ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm Quy trình
vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được Thủ tướng Chính
ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 (Quy trình
1865)
- Các Chủ hồ thủy điện theo Quy trình 1865/QĐ-TTg thực hiện:
+ Tổ chức theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ
quan trắc, dự báo; thực hiện tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ
và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình 1865.
+ Thực hiện việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người
dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy
trước khi vận hành xả lũ qua tràn, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp
gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du.
- Yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông
Bung, Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết lũ hồ chứa thủy điện để
giảm lũ cho hạ du.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tính đến 14h ngày
11/10/2020, tình hình tàu thuyền của Quảng Nam như sau:
1. Tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam: 3.048 tàu/13.585 lao động.
2. Tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là: 93
tàu/3.107 lao động, gồm:
- Khu vực Trường Sa: 82 tàu/2.994 lao động.
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- Khu vực Hoàng Sa: 12 tàu/117 lao động
+ Đang ở Hoàng Sa: 01 tàu/09 lao động;
+ Di chuyển vào Quy Nhơn: 01 tàu/13 lao động;
+ Di chuyển vào Khánh Hòa: 02 tàu/lao động;
+ Đang chạy xuống Trường Sa: 03 tàu/ 38 lao động;
+ Di chuyển vào bờ 04 tàu/22 lao động.
3. Số tàu không hoạt động: 2.955 tàu/10.478 lao động.
4. Tàu vận tải neo đậu tại Cù Lao Chàm: 15 tàu/148 thuyền viên.
5. Tàu cá ngoại tỉnh neo đậu tại Cù Lao Chàm: 01 tàu/07 lao động.
V. CÔNG TÁC DI DỜI, SƠ TÁN DÂN
Tổng số hộ dân sơ tán: 533 hộ với 1.677 người, đến thời điểm hiện nay 18
hộ với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút. Cụ thể:
- Huyện Tây Giang: Sơ tán tổng cộng 105 hộ với 420 người, cụ thể:
+ 19 hộ tại xã Lăng (thôn Tary 10 hộ, Aró 5, Pơr’ning 4 hộ) đến nơi ở an toàn.
+ 06 hô ̣ tại thôn Xa’ơi, xã Avương;
+ 08 hộ xã Axan;
+ 42 hộ tại xã A Tiêng (thôn Tà Vàng, Ahu, Aching);
+ 09 hộ tại xã Gari (thôn ATing);
+ 20 hộ tại xã BHaLêê (thôn Atep 1, Dang 4, TaLang 5, Adzốc 1).
+ 01 hộ tại xã Dang.
- Huyện Nam Giang: Sơ tán tổng cộng 100 hộ với 366 người, cụ thể:
+ 29 hộ tại thị trấn Thạnh Mỹ;
+ 04 hộ tại xã Đắc Pring;
+ 01 hộ tại xã Chơ Chun;
+ 08 hộ tại xã Chà Val;
+ 05 hộ tại xã Đắc Pre;
+ 03 hộ tại xã La Dee;
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+ 03 hộ tại xã Tà Bhing;
+ 06 hộ tại xã Đăk Tôi;
+ 26 hộ tại xã Zuôi;
+ 15 hộ tại xã Tà Pơ.
- Huyện Nam Trà My: Sơ tán tổng cộng 01 (04 người) tại xã Trà Vân.
- Huyện Đại Lộc: Sơ tán tổng cộng 182 hộ với 523 người, cụ thể:
+ 32 hộ tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong
+ 02 hộ tại thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh.
+ 29 hộ tại xã Đại An;
+ 60 hộ tại xã Đại Hưng;
+ 08 hộ tại xã Đại Lãnh;
+ 40 hộ tại xã Đại Thạnh;
+ 04 hộ tại xã Đại Hòa;
+ 07 hộ tại xã Đại Chánh;
- Thành phố Tam Kỳ: Sơ tán 31 hộ (62 người).
- Huyện Quế Sơn: Sơ tán 16 hộ với 46 người, cụ thể:
+ 15 hộ tại xã Hương An;
+ 01 hộ tại xã Quế Minh.
- Huyện Thăng Bình: Sơ tán 76 hộ (217 người) tại xã Bình Sa và 20 người
(già và trẻ em tại xã Bình An) với 237 ngươi, cụ thể:
- Huyện Duy Xuyên: Sơ tán 13 hộ.
- Thị xã Điện Bàn: Sơ tán 09 hộ (19 người).
VI. SƠ BỘ TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Về người: 06 người, gồm (người chết 04, mất tích 02), cụ thể:
STT
I
1
2

Họ và tên

Nă
m
sinh

Người chết
Nguyễn Văn
Lợi
Lưu Thị Hoài

1967
1997

Quê quán

Thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng,
huyện Đại Lộc
Thôn Thanh Quýt, xã Điện

Nguyên nhân

Thời gian

Bị điện giật

8/10/2020

Bị nước cuốn trôi

11/10/2020
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Sương

Thắng Trung, huyện Điện Bàn
Thanh Quýt, xã Điện Thắng
Trung, huyện Điện Bàn
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Lê Tự Quốc

1994

4

Huỳnh Tấn Lực

1961

Trú tại thành phố Đà Nẵng

II

Mất tích

5

Nguyễn Diệp

1976

Xã Tam Hải, huyện Núi Thành
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Nguyễn Phúc
Đạo

1997

Xã Tam Hải, huyện Núi Thành

Bị nước cuốn trôi

11/10/2020

Chèo ghe đi thăm
người thân thì bị lật
ghe

11/10/2020

Bị chìm tàu Qna
90499
Bị chìm tàu Qna
90500

11/10/2020
11/10/2020

2. Về nhà ở:
- 03 nhà thiệt hại trên 70%;
- 02 nhà thiệt hại rất nặng;
- 23 nhà bị thiệt hại nặng;
- 71 nhà bị thiệt hại dưới 30%.
- Nhà bị ngập: 7.339 nhà
3. Về giáo dục: Có 30 điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất.
4. Về nông nghiệp:
- 387 ha lúa, 830ha rau màu, 05 ha cây trồn lâu năm, 21ha cây trồng hằng
năm bị thiệt hại hoàn toàn;
- 20 cây xanh bị ngã đỗ.
5. Về chăn nuôi:
- Gia súc: bị chết 10 con;
- Gia cầm: bị chết 2.610 con.
6. Về thủy lợi:
- 585m kênh mương bị sạt lở;
- 1.650m3 đất bồi lấp;
- 01km bờ sông và 2,5km bờ biển bị sạt lở.
7. Về giao thông:
a. Đường quốc lộ: Có 68 điểm sạt lở, bồi lấp với khối lượng khoảng
53.000m3.
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b. Giao thông địa phương:
- 5km đường bị sạt lở, hư hỏng;
- 121 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 33.000m3.
VII. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Thực hiện Công điện số 1372/CĐ-TTCP ngày 08/10/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung;
UBND tỉnh đã ban hành Công văn 5877/UBND-KTN ngày 08/10/2020 về việc
tăng cường công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh, trong đó có giao
nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục
hậu quả thiên tai thời gian tới, kết quả như sau:
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN đã có Công văn số 183/BCHPCTT&TKCN
ngày 09/10/2020 về việc thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại đảm bảo quy định
tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015.
- Sở Giao thông vận tải tỉnh cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với địa
phương và các ngành có liên quan kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo khắc phục, cụ thể:
+ Đối với các vị trí ngập lụt gây ách tắt giao thông: Đã đặt biển cảnh báo
trước vị trí ngập lụt, đồng thời tổ chức chốt chặn không cho lưu thông.
+ Đối với các vị trí bị sụt trượt, sạt lở, tràn lấp mương dọc, mặt đường đã
cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông; hốt đất sạt lở, sụt trượt, khơi thông rảnh
thoát nước dọc, đảm bảo nước thoát không chảy tràn ra mặt đường nhằm kịp thời
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Các địa phương:
+ Tổ chức thăm hỏi, đô ̣ng viên, hỗ trợ các gia đình bị thiê ̣t hại, chủ động hỗ
trợ lương thực, thực phẩm, bố trí chỗ ở tạm và có phương án tái định cư đối với
những hộ gia đình bị mất nhà cửa (nhất là hô ̣ nghèo, gia đình chính sách); thống kê
đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiê ̣t hại cụ thể đợt mưa lớn vừa qua đảm bảo
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày
23/11/2015; thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ.
+ Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức dọn dẹp cây ngã đổ trên các trục
đường liên xã, liên thôn đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân.
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+ Đã tổ chức di dời các hô ̣ bị ngâ ̣p nước, sạt lở đất đến nơi an toàn.
+ Các địa phương có hộ dân bị đất tràn vào nhà đã huy động các lực lượng;
các ngành, đoàn thể để hỗ trợ dọn dẹp, vận chuyển đất, đá ra khỏi nhà và vệ sinh
nhà cửa.
- Sở Công Thương chỉ đạo khắc phục nhanh hệ thống điện phục vụ sản xuất
và sinh hoạt của Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy
điện.
- Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan,
các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo khắc phục thông tin liên lạc thông suốt,
đảm bảo công tác thông tin, chỉ đạo điều hành.
- Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương cơ số thuốc và các hóa
chất cần thiết để khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau
mưa lũ. Hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh,
nhất là dịch bệnh Covid-19 tại khu vực sơ tán.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện tham
gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ; ngoài ra
cũng đã triển khai Sở chỉ huy tuyền phương ở phía Bắc tại huyện Đại Lộc để tham
gia hỗ trợ di dời dân và khắc phục lũ bão.
- Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi thực hiện kiểm tra, đánh giá an
toàn công trình sau đợt mưa lớn vừa qua.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam kính báo cáo./.
Nơi nhận:
TL. TRƯỞNG BAN
- UBND tỉnh (b/c);
CHÁNH VĂN PHÒNG
- VPTT BCĐ TƯ về PCTT (b/c);
- Lãnh đạo BCH (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Lưu: VT, VPTT.
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