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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:        /UBND-KT 
V/v chủ động ứng phó với áp thấp 

nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn thị 

xã 

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

Hoài Nhơn, ngày        tháng      năm 2021 

    

  Kính gửi:  

    - Các thành viên BCH PCTT-TKCN&PTDS thị xã; 

    - Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các xã, phường; 

    - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

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

Theo Đài khí tượng Thủy văn Bình Định. Hồi 01 giờ ngày 23/9, vị trí tâm áp 

thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đ ng, cách bờ biển 

Ph   ên khoảng 360km, cách bờ biển Bình Định khoảng 3 0km, cách bờ biển Đà 

N ng khoảng 5 0km  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 

6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km 

tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả 

năng mạnh lên thành bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu 

theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km  Đến 01 giờ ngày 24/9, vị trí 

tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 10 ,4 độ Kinh Đ ng, trên v ng biển từ Thừa 

Thiên  uế đến Bình Định  Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-

75km/giờ), giật cấp 10.  

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay 23/9 

đến ngày 24/9, ở khu vực Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng 

mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt  Nguy cơ cao xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các v ng trũng, thấp, 

ven sông. 

Do đó, để chủ động ứng phó với tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ. Chủ 

tịch UBND thị xã  oài Nhơn yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS các xã, 

phường, Trung tâm Văn hóa  – Thông tin  – Thể thao thị xã, các thành viên BC  

PCTT-TKCN và PTDS thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện ngay các c ng việc sau: 

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

- Tăng cường kiểm tra các khu dân cư nhất là v ng ven biển, v ng trũng thấp 

thường bị ngập nước, v ng có nguy cơ sạt lở đất và những hộ dân có nhà ở kh ng 

an toàn để chủ động phương án ứng phó, di dời ph  hợp nhằm đảm bảo an toàn 

tính mạng tài sản của người dân. 
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- Chuẩn bị s n sàng vật tư, phương tiện để ứng phó với mưa, lũ.  

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

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

chức th ng thoáng dòng chảy trên s ng, bảo đảm an toàn kè s ng, kè biển  

2  Phòng Kinh tế: Phân c ng cán bộ trực ban 24/24giờ tại Văn phòng theo dõi 

diễn biến của mưa, lũ, trực tiếp báo cáo, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy 

PCTT-TKCN và PTDS thị xã, UBND thị xã ban hành C ng 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 nu i; kiểm tra, hướng dẫn 

quản lý an toàn hồ chứa, các cụm c ng 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 xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.  

4. Ban Quản lý cảng cá Tam Quan và dịch vụ đ  thị, Đồn Biên phòng Tam 

Quan Nam:  ướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền trong khu neo đậu an toàn, tránh va 

đập, bừa neo khi gió giật mạnh.  

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

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

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

gi p dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ; bảo vệ tài sản của Nhân dân  

6  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 mưa, lũ để người dân biết và chủ động phòng 

tránh. 

7. 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 mưa, lũ lớn theo 

“phương châm 4 tại chỗ”  

8  Tổ chức trực ban nghiêm t c 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mưa, lũ, s n 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-TKCN và PTDS thị xã biết, 

chỉ đạo /  
 

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

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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