
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

      Số:         /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2019 
 

 
                                                                                 
 

                             Kính gửi:    

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các sở, ban,  

      ngành của tỉnh; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, 

      thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công điện số 533/TWPCTT-VP ngày 02/11/2019 của Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về việc 

ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm ở Biển Đông và khu vực Trung 

Bộ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông 

báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt 

động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp có khả năng 

mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; không cho các tàu 

thuyền ra biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm; các chủ lồng bè và cơ sở nuôi 

trồng thủy sản có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài 

sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.  

2. Khẩn trương khắc phục các công trình bị sự cố, hư hỏng do bão số 5, 

kiểm tra, rà soát phương án sẵn sàng ứng phó với áp thấp và mưa lũ, đặc biệt tại 

các khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động các biện 

pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.  

3. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa; chủ động phương án 

tích nước cũng như điều tiết phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và khu 

vực hạ du. 

4. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông nhất là các đoạn 

qua cầu, ngầm, tràn, các bến đò ngang, dọc, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết 

khi mưa lũ lớn; chủ động bố trí lực lượng xung kích, phương tiện vật tư để kịp 

thời hắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục tuyến chính. 

Cấm người và phương tiện qua lại khi có mưa lũ lớn, không đảm bảo an toàn. 

5. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                               KT. CHỦ TỊCH 

  -  Như trên;                       PHÓ CHỦ TỊCH 
  -  CT, các PCT UBND tỉnh; 

  -  TV BCH PCTT tỉnh; 

  -  LĐVP UBND tỉnh; 

  -  Lưu: VT, K19. 

 

                                                                                                   Trần Châu 

Về việc ứng phó với vùng áp thấp, 

thời tiết nguy hiểm và nguy cơ xảy ra 

lũ lụt trên địa bàn tỉnh. 
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