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Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai công tác
ứng phó với áp thấp
nhiệt đới và mưa, lũ

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH
Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;
- Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi,
Báo Quảng Ngãi.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, hiện nay áp thấp
nhiệt đới (ATNĐ) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc. Dự
báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam
mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Do
ảnh hưởng của ATNĐ nên từ trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ có
mưa to đến rất to; nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng
thấp. Để chủ động các biện pháp ứng phó với ATNĐ, mưa, lũ, Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành
tỉnh, chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan
khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:
1. Công tác ứng phó ATNĐ: UBND các huyện Bình Sơn, Mộ Đức,
Đức Phổ, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội phòng tỉnh,
Chi cục Thủy sản tỉnh:
a) Chủ động cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động trong trường hợp có gió
mạnh trên cấp 6 ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.
b) Theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ trên các phương tiện thông tin; quản
lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền. Yêu cầu tất cả các phương tiện, tàu,
thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão phải di chuyển ngay
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vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn (đặc biệt cần chú ý các tàu, thuyền đang
ở khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông). Thông báo,
hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị
trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc
không đi vào khu vực nguy hiểm.
c) Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; giữ thông
tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình
huống xấu có thể xảy ra.
d) Huyện Lý Sơn cần lưu ý việc dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu
phẩm cho nhân dân trên đảo trong tình huống bị chia cắt nhiều ngày.
2. Công tác ứng phó mưa, lũ
a) Các huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án Ứng
phó thiên tai đã được phê duyệt, trong đó lưu ý một số nội dung sau:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các
cấp chính quyền và nhân dân, nhất là vùng ven sông, suối, vùng thấp trũng
trong khu vực có thể xảy ra nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng
tránh.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu,
chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người, tài sản
đến nơi an toàn.
- Nghiêm cấm các đò, ghe hoạt động trên sông, hồ, đập khi có lũ. Tổ
chức lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí ngầm,
tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, vùng nguy cơ sạt lở đất, những
hố sâu do thi công công trình hoặc khai thác vật liệu để cảnh báo và hướng
dẫn giao thông. Tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại tại những
nơi nguy hiểm.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; duy trì hệ thống thông tin liên
lạc và báo cáo thường xuyên các công việc triển khai thực hiện về Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; bố trí sẵn sàng lực
lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời các sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản. Trường hợp để xảy ra thiệt hại về người do chủ
quan thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
tỉnh.
- Chỉ đạo các chủ công trình chủ động tích nước các hồ chứa nhỏ do địa
phương quản lý để chống hạn, tuy nhiên phải thường xuyên kiểm tra, giám
sát, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho công trình.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thu hoạch hoa màu, chủ
động triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông
nghiệp.
- Theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Khai thác
công trình thủy lợi Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố chủ động tích
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nước và vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo
vệ đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi.
c) Sở Công Thương:
- Chỉ đạo các chủ công trình thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện
Đắk Đrinh, Đắk Đre, Hà Nang,... tổ chức tích nước và vận hành an toàn công
trình, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội dung các Phương án Phòng chống
thiên tai và Quy trình vận hành công trình đã được cấp có thẩm quyền duyệt.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện, lưới
điện, sẵn sàng khắc phục nhanh nhất sự cố, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ
động tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực
sông Trà Khúc; tổ chức xử lý môi trường, khắc phục sự cố môi trường tại
vùng lũ.
d) Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh: Tổ chức kiểm tra, rà soát các vị
trí thường xuyên bị sạt lở, ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến đường
Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh để triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an
toàn giao thông, duy trì giao thông thông suốt. Bố trí sẵn sàng nhân lực,
phương tiện để kịp thời ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra.
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở giáo
dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn chủ động
cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong thời gian có lũ để đảm bảo an toàn.
e) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc
thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa, lũ.
g) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, sẵn sàng
triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình đang
thi công, bố trí điểm dừng kỹ thuật hợp lý tại các công trình đang thi công dở
dang.
h) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh,
Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo và hướng
dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an
toàn cho người lao động, cơ sở, thiết bị của đơn vị.
i) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công
an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ các
địa phương; đồng thời chỉ đạo các lực lượng vũ trang tại cơ sở chủ động phối
hợp với UBND các địa phương thực hiện ứng phó mưa, lũ kịp thời.
k) Sở Y tế sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai về lực lượng,
phương tiện, thuốc khám chữa bệnh, thuốc phòng dịch bệnh và kỹ thuật y tế,
đặc biệt là hỗ trợ y tế cho huyện Lý Sơn trong các tình huống sơ cứu, cấp cứu
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bệnh nhân.
l) Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Khí
tượng Thủy văn Quảng Ngãi thường xuyên thông tin về diễn biến mưa, lũ trên
các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và chính quyền địa phương
chủ động theo dõi và tổ chức phòng chống mưa, lũ có hiệu quả.
m) Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
cấp huyện, xã khẩn trương xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm
tra và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai các biện pháp
phòng chống mưa, lũ nhằm giảm thiệt hại do bão lũ gây ra, nhất là về tính
mạng và tài sản của nhân dân.
Yêu cầu các Thủ trưởng Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Trung ương về PCTT,
- UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chi cục PCTT KV Miền Trung và Tây Nguyên;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy sản tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi;
- Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu VT, NN-TN(TV290).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tăng Bính
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