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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:        /UBND-KT 
V/v chủ động ứng phó với siêu bão 

Goni đang hoạt động ở phía đông 

Phi-líp-pin 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng     năm 2020 

    

  Kính gửi:  

    - Các thành viên BCH PCTT và TKCN thị xã; 

    - Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, phường; 

    - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

    - Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao. 
 

Thực hiện Văn bản số 258/PCTT ngày 31/10/2020 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh Bình Định; 

Theo Đài khí tượng Thủy văn Bình Định. Hồi 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm 

bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-

líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật 

cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 

đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở 

khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Đến 13 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 

14,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên 

khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 

(90-100km/giờ), giật cấp 13. 

Để chủ động ứng phó với siêu bão Goni. Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn 

yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, phường, Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin – Thể thao thị xã, các thành viên BCH PCTT và TKCN thị xã, các cơ quan, đơn 

vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ngay các công việc sau: 

1. Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, phường 

- Khắc phục nhanh hậu quả của cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn. 

- Tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn 

tính mạng cho người dân: Tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, 

suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt 

lở đất và những hộ dân có nhà ở không an toàn để chủ động tổ chức di dời, sơ tán 

người dân đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân; 

chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, sạc pin điện thoại, pin dự phòng, 

các vật dụng chiếu sáng để người dân đến nơi tránh, trú có điều kiện sinh hoạt. Đề 

nghị UBND xã, phường khẩn trương xây dựng phương án di dân để ứng phó với 
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cơn bão số 10 (danh sách, số lượng hộ dân cần di dời, địa điểm di dời cụ thể ứng 

với danh sách đó). 

- Rà soát, có phương án bảo vệ hoạt động nuôi trồng thủy sản; kiên quyết đưa 

người dân vào bờ, không để lại trên các lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ; trường 

hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo an toàn. Thường xuyên kiểm tra 

việc chấp hành của người dân. 

- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để ứng phó với bão, lũ.  

- Bảo đảm an toàn hồ chứa, tràn xả lũ phải được thông thoáng. Tổ chức vận 

hành liên hồ chứa, vận hành các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt. Tổ 

chức thông thoáng dòng chảy trên sông, bảo đảm an toàn kè sông, kè biển. 

2. Phòng Kinh tế: Phân công cán bộ trực ban 24/24giờ từ ngày 02/11/2020 tại 

Văn phòng theo dõi diễn biến của siêu bão Goni, trực tiếp báo cáo, tham mưu cho 

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT – TKCN thị xã, UBND thị xã ban hành Công điện, 

Văn bản chỉ đạo các giải pháp ứng phó; chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu; 

hướng dẫn Nhân dân thu hoạch hoa màu, thủy sản, chăm sóc động vật nuôi; kiểm 

tra, hướng dẫn quản lý an toàn hồ chứa, các cụm công nghiệp.  

3. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Trạm Thủy sản Hoài Nhơn: Tổ chức theo 

dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường 

xuyên với chủ các phương tiện để thông báo hướng dẫn tuân thủ việc di chuyển, 

tránh trú bão. 

4. Ban Quản lý cảng cá Tam Quan và Đồn Biên phòng Tam Quan Nam: 

Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền trong khu neo đậu an toàn, tránh va đập, bừa neo 

khi gió giật mạnh; không để người ở lại trên tàu trước khi bão đổ bộ. 

5. Phòng Quản lý đô thị: Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai chằng chống, gia cố 

nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình công cộng, đặc biệt đối với 

các công trình cột, tháp cao, cụm công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây ở các trục 

đường chính, khu dân cư, khu đô thị; đảo bảo an toàn giao thông nhất là đi lại khi 

có bão và mưa lũ. 

6. Điện lực Bồng Sơn, Trung tâm viễn thông II: Triển khai các biện pháp 

đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc trong công tác ứng phó với cơn 

bão số 9. 

7. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn chuẩn bị phương 

tiện, vật tư, cơ số thuốc, Tổ cơ động để sẵn sàng cấp cứu Nhân dân kịp thời khi có 

sự cố xảy ra. Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức tiêu độc khử trùng 

nguồn nước sinh hoạt sau bão, lũ làm môi trường ô nhiễm. 

8. Các lực lượng vũ trang: Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, Đồn 

Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức sẵn sàng lực lượng để ứng cứu; các phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện khi có lệnh điều động; 

giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão, lũ; bảo vệ tài sản của Nhân dân. 
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9. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã, Đài truyền thanh xã, 

phường thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, tăng cường thời lượng 

phát sóng thông tin, diễn biến của siêu bão Goni để người dân biết và chủ động 

phòng tránh. 

10. Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã theo địa bàn phụ trách 

trực tiếp kiểm tra, theo dõi, chỉ huy công tác triển khai ứng phó với bão, lũ theo 

“phương châm 4 tại chỗ”. 

11. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ bão, lũ sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu và thường 

xuyên báo cáo tình hình về Thường trực BCH PCTT và TKCN thị xã biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 
- TT. Thị uỷ (B/c); 
- TT. HĐND thị xã; 
- CT, PCT. UBND thị xã; 
- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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