Quảng Nam, 8h ngày 17/9/2020

CÔNG ĐIỆN SỐ 01
(V/v: triển khai nhiệm vụ phòng chống bão số 5)
Kính gửi: Các đơn vị KTTV trên địa bàn Quảng Nam
Tin về bão số 5: Hồi 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ
Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông
Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 10 (75 - 100km/giờ),
giật cấp 12.
Qua theo dõi vị trí, hướng và tốc độ di chuyển, khoảng chiều 18/9 bão sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, trong đó có Quảng Nam.
Nhận định: Từ chiều nay (17/9) đến ngày 18/9, hoàn lưu bão số 5 sẽ gây ra
mưa to đến rất to tại các địa phương Quảng Nam; tổng lượng mưa đợt phổ biến từ
150 - 250mm, có nơi trên 250mm. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật
cấp 10- cấp 11.
Các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng có biến động mạnh, một
số sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ.
Để chủ động phòng tránh cơn bão số 5, Phân Ban chỉ huy PCTT KTTV
Quảng Nam yêu cầu các Trưởng đơn vị, Phụ trách chuyên môn KTTV trên địa bàn
khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung sau đây:
1/ Thực hiện nghiêm túc phương án PCTT&TKCN đã được Đài phê duyệt;
2/ Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
2.1. Công tác bảo đảm:
Bảo đảm nhân lực đầy đủ, phân ca rõ ràng;
Bảo đảm máy móc thiết bị đo đạc, dự phòng đầy đủ;
Bảo đảm thông tin liên lạc; chú ý kiểm tra hệ thống Kenwood;
Bảo đảm nguồn điện máy nổ;
Bảo đảm an toàn lao động;
Bảo đảm an toàn công trình đo, nhà trạm; chú ý công tác chằng chóng nhà
trạm, công trình.
Bảo đảm dự trữ nhiên liệu;
Bảo đảm thuốc sơ cứu, lương thực dự phòng.
2.2. Công tác tổ chức đo đạc điện báo
1

Theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết thủy văn, đo đạc theo Quy trình, Quy
phạm phục vụ tốt số liệu cho công tác PCTT của ngành và địa phương.
Theo dõi chặt chẽ tình hình nước của các hồ ở thượng lưu các sông.
Khi phát hiện sự bất thường về thời tiết thủy văn, lập tức báo cáo về Phân ban
chỉ huy PCTT KTTV Quảng Nam.
2.3. Chế độ báo cáo
Báo cáo nhanh bằng điện thoại, Email, Zalo, cho Phân ban tình hình nhân lực,
máy móc, thiết bị, công trình, thông tin liên lạc khi có những sự cố đột xuất xảy ra.
Đề nghị các Trưởng trạm, Phụ trách chuyên môn trạm nâng cao tinh thần trách
nhiệm, đoàn kết, phối hợp, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt
nhiệm vụ phòng chống bão số 5.
Theo nhận định của các cơ quan dự báo, bão số 5 càng sát bờ cường độ mạnh
thêm. Vì vậy, diễn biến thời tiết thủy văn trong 1 - 2 ngày tới có diễn biến rất phức
tạp. Đề nghị Trưởng các đơn vị, Phụ trách chuyên môn trạm tổ chức đầy đủ các nội
dung công điện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc có thông tin
phản hồi để Phân ban có biện pháp tháo gỡ.

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÂN BAN

- Như trên;
- Phân ban BCH PCTT KTTV QNam;
- Lưu.
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