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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
ĐIỆN:
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã;
Chủ tịch UBND các xã, phường;
Thủ trưởng các Phòng, ban nghành, đơn vị trên địa bàn thị xã.
Bão số 4 (tên quốc tế là Podul) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 đang tiếp tục di chuyến nhanh về vùng ven biển, đất liền
nước ta và còn có khả năng mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày
29/8/2019, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên
khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Nghệ An Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông. Dự báo, trưa chiều ngày 30/8/2019, bão
sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình; hoàn lưu bão
có thể gây mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cần đề phòng
nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng thấp
trũng và ven biển.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 4, để chủ
động phòng, chống mưa, bão và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản,
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:
1. Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, UBND các xã,
phường ven biển tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu
thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
- Kiểm soát chặt chẽ không để tàu ra khơi đánh bắt hải sản, cấm tàu thuyền
hoạt động trên biển, các cửa sông từ 12 giờ 00 ngày 29/8/2019 cho đến khi bão tan.
- Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, không để tàu thuyền hư
hỏng do va chạm khi neo đậu; di chuyển và có biện pháp bảm đảo an toàn cho các
lồng bè nuôi trồng thủy hải sản; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền và
lồng bè.
2. Chủ tịch UBND các xã, phường:
- Phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các thôn, tổ dân phố; đặc biệt là
những vùng thường xuyên bị chia cắt, những vùng thường bị ngập sâu hoặc có
nguy cơ sạt lở, lũ quét; chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm thuốc men và nhu
yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị chia cắt, vùng ngập
sâu và các vùng dân cư khác, đề phòng bị chia cắt lâu dài. Tập trung lực lượng,
phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động đối phó và khắc phục hậu
quả. Có biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở những vùng thường ngập
lụt; kiên quyêt không để xảy ra chết người hoặc người bị đói, rét khi có bão, lũ.
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- Theo dõi chặt chẽ diến biến của mưa, bão; cảnh báo cho nhân dân được
biết thông tin và hướng dẫn các biện pháp ứng phó để chủ động thực hiện;
- Rà soát phương án, chuấn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn
cấp nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu đến nơi an
toàn, nhất là tại khu vực cồn bãi, vùng thường xuyên ngập lụt sâu, trên các lồng,
bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, những vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất.
- Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các khu
vực ngầm, tràn, đò ngang, cương quyết không cho người và phương tiện đi qua
những khu vực nguy hiểm; khẩn trương tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà
cửa, công trình; di dời các loại trang thiết bị có nguy cơ bị ngập nước đến nơi đảm
bảo an toàn.
- Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước đề phòng
mưa lớn gây ngập úng; tập trung phương tiện, lực lượng thu hoạch cây trồng, thủy
sản theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.
3. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
phường tập trung ứng phó với bão lũ, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ
diễn biến cơn bão số 4, kiểm tra rà soát hoàn thiện phương án phòng chống bão, lũ,
đặc biệt ở các vùng xung yếu, vùng sạt lở, vùng thường xuyên ngập sâu, hạ lưu các
hồ chứa; kiểm tra, hoàn chỉnh và sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an
toàn các công trình giao thông, thủy lợi, công trình đê điều, hồ đập, các công trình
đang thi công, hệ thống điện, thông tin liên lạc và các công trình phòng chống lụt,
bão khác để chủ động xử lý khi bão, lũ xảy ra. Tổ chức chằng, chống kho tàng,
bệnh viện, trường học, công sở... và hướng dân nhân dân chằng chống nhà cửa.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương
tiện hỗ trợ các địa phương khi cần thiết để cứu trợ người dân và khắc phục hậu quả
do bão lũ gây ra.
4. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu
Cảng Gianh, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Bắc Quảng
Bình và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình
mưa, lũ để chủ động, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng tham gia cứu
hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống do bão, lũ, lụt gây ra.
5. Công an thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thị xã đảm bảo an ninh
trong công tác sơ tán dân; kiểm soát giao thông tại các khu vực bị ngập, bến đò để
hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Phòng Quản lý đô
thị thị xã đảm bảo giao thông đường bộ chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời để
khắc sự cố tại các tuyến giao thông.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, các đơn vị trực thuộc tổ
chức chằng chống trường học, công trình, chủ động cho học sinh nghỉ học, bảo
đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên trong lúc bão, lũ, lụt xảy ra.
7. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã phối hợp các doanh nghiệp viễn thông
trên địa bàn tổ chức, bố trí các lực lượng cố định và di động trực tại những khu vực
bão, lũ, lụt để kịp thời xử lý đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình
huống.
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8. Trạm Khí tượng thị xã, Trạm Thủy văn Tân Mỹ tiếp tục theo dõi diễn biến
của bão, mưa, lũ, dự báo và cung cấp thông tin cho lãnh đạo thị xã để chỉ đạo và
phối hợp với Đài Tuyền thanh - Truyền hình thị xã và các phương tiện thông tin
đại chúng khác để thông tin kịp thời diễn biến của bão, mưa, lũ cho nhân dân biết,
chủ động phòng, tránh.
9. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và các phương tiện thông tin đại
chúng theo dõi sát sao diễn biến của bão số 4 để đưa những thông tin mới nhất về
diễn biến của bão và sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành để thông báo kịp
thời cho nhân dân chủ động phòng, tránh an toàn và triển khai thực hiện, đề phòng
các diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 có thể gây ra.
10. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã căn cứ
tình hình thực tế, tổ chức phân công các thành viên trực tiếp về chỉ đạo công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã, phường; đôn đốc chỉ đạo
các phòng, ban ngành, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai công tác PCTT và
TKCN, thường xuyên báo cáo về UBND thị xã.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã; Chủ tịch
UBND các xã, phường và thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách nêu
trên./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- BCH PCTT và TKCN tỉnh
PHÓ CHỦ
TỊCH
(b/c);
Ký bởi Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã
- CT, các PCT UBND thị xã
- Các TV BCH PCTT và TKCN thị xã;
- UBND các xã, phường;
- BCH Quân sự thị xã;
- Công an thị xã;
- Đội Cảnh sát PCCC và CN,CH BQB;
- Đồn BP cửa khẩu Cảng Gianh;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- CN Điện lực Quảng Trạch;
- TT Viễn thông Quảng Trạch;
- CNTN Rào Nan;
- Trạm Khí tượng thị xã;
- Trạm Thủy văn Tân Mỹ;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã;
- Lưu: VT, KT.
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