
Trưởng ca trực:   Phùng Đức Thắng 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC 
 

 

Số: 613 /VPTT 

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, 

ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, tp từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam 

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 01/12 và ngày 02/12, các tỉnh 

Thừa Thiên Huế - Quảng Nam đã có mưa lớn từ 150-300mm (cục bộ có nơi mưa rất 

lớn như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 512mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 449mm) và 

sẽ tiếp tục có mưa lớn từ đêm 02-04/12; mực nước các sông đã lên mức BĐ1 và đang 

tiếp tục lên; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các 

khu vực trũng, thấp. 

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

các tỉnh, tp từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam triển khai một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các 

cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.  

2. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy 

cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi 

có tình huống. Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng 

giao thông tại các khu vực ngập sâu, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện 

để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.  

3. Triển khai biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu 

úng, bảo vệ sản xuất; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa 

đảm bảo an toàn công trình và hạ du, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, 

đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho cộng đồng để 

chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.  

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo QGPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, tp quan tâm, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);  

- Thành viên BCĐ QG về PCTT (để b/c);  

- Các Phó Chánh VPTT;  

- Văn phòng UBQG ƯPSCTT&TKCN;  

- Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy sản;  

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi; 

- Đài THVN; TNVN, TTXVN, các CQTT, báo chí; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Đức Quang 

 


