
ƯBND HUYỆN VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------------------------------------

Số: (5/TB-BCH PCTT Vạn Ninh,ngày 4 i  thảng 12 năm 2014

THÔNG BÁO 
về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 5

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-PCTT hồi 08 giờ 00’ ngày 10/12/2014 của 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Khánh Hòa.

Theo bản tin Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ hiện nay bão 
Hagupit đã di chuyển vào biển Đông (con bão số 5), Hồi 04 giờ ngày 11/12, vị trí 
tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây 
(thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng 
gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng 
đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, 
cường độ mạnh cấp 8 -9  (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây 
Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đen 04 giờ ngày 12/12, vị trí tâm bão ở vào 
khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa -  
Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 
km một giờ), giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở 
khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, 
giật cấp 9-10,  Biển động mạnh.

Để chủ động đối phó bão, Ban Chỉ huỵ Phòng, chống thiên tai và TKCN 
huyện Vạn Ninh yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai 
ngay một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung tại các Công văn của Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN huyện đã triển khai từ ngày 05/12/2014;

2. ủy  ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi 
chặt chẽ diễn biến, tăng cường thông tin ( Đọc nhiều lần trên đài truyền thanh của 
xã, thị trấn ) về con bão đến nhân dân để chủ động phòng, tránh; rà soát lại phương 
án phòng chống lụt bão của địa phương; trong đó đặc biệt lưu ý:

- Chỉ đạo kiểm tra việc neo, đậu, sắp xếp tàu, thuyền tại các địa điếm tránh, 
trú bão;

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiếm, 
vùng ven biển, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ảnh hưởng gió mạnh do bão gây ra 
đến nơi an toàn, không đế người ở lại nhà tạm, nhà yếu có thế tốc mái, sập đô khi 
bão to, gió lớn;

- Thông báo cho các hộ nuôi trồng thủy sản biết, sắp xếp đế trở vào bờ khi 
bão tới;



- Tổ chức chặt tỉa cành cây đễ đổ ngã trên các tuyến đường của xã, thị trấn; 
có kế hoạch hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn.

3. Đồn Biên phòng Vạn Hưng và Đồn Biên phòng Đầm Môn chủ động nắm 
bắt thông tin khu vực nguy hiểm, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển 
biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của com bão số 5 để chủ động thoát ra hoặc 
không đi vào khu vực nguy hiểm trong khu vực nguy hiểm.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động phân công lực lượng, phương tiện 
tham gia ứng cứu, phối hợp với các Đồn Biên phòng, Công an huyện và các địa 
phương sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp 
khi bão đổ bộ vào huyện Vạn Ninh.

5. Công an huyện có phương án bảo đảm an ninh trật tự xã hội khi có bão, 
phối hợp với lực lượng quân đội và các địa phương sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu
nạn.

6. Công ty TNHH MTV KTCT TL Bắc Khánh Hòa -  CN Vạn Ninh tổ chức 
trực ban nghiêm túc 24/24h và có biện pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, các 
công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; theo dõi sát sao diễn biến tình hình bão, lũ; 
chủ động phối hợp với các địa phương triển khai chỉ đạo chặt chẽ việc tích nước, xả 
nước tại các hồ chứa lớn như Đá Đen và Hoa Sơn;

7. Trung tâm Y tế huyện triển khai công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an 
toàn vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân trong mùa mưa bão, nhất là các khu vực ngập 
úng kéo dài; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cần thiết để phục vụ ứng cứu khi có sự cố 
do bão gây ra.

8. Đài Truyền thanh -  Truyền hình huyện Vạn Ninh tăng cường thông tin về 
diễn biến của con bão số 5; các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Ban 
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện về phòng, chống và khắc phục hậu 
quả do bão gây ra để người dân biết, chủ động phòng tránh.

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h và thường xuyên báo cáo công tác 
triển khai phòng, chống cơn bão số 5 về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
TKCN huyện./.
Nơi nhận: ỞNG BAN
- UBNEJ huyện (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các Đồn Biên phòng;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- CN Thủy lợi Vạn Ninh;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Đài TT-TH huyện;
- ƯBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lê Hưu Trí



UBND HUYỆN VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ TÌM KIÉM CỨU NẠN -----------------------------------

Số: 11/BCH PCTT Vạn Ninh, ngày 11 thảng 12 năm 2014

V/v cành báo lũ ữên các sông

Kính gửi:
ế - Đài Truyền thanh -  Truyền hình huyện;

- Công ty TNHH MTV KTCT TL Bắc Khánh
H ò a-C N  Vạn Ninh;

■> r

- Uy ban nhân dân các xã, thị trân.

Do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh, sau kết hợp hoàn lưu cơn bão số 5, 
từ hôm nay (11/12) mực nước trên các sông sẽ lên. Theo dự báo của Trung tâm dự 
báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh 
Khánh Hòa có khả năng ở mức báo động 2 -  báo động 3.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng 
thấp và vùng ven biển, lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi. Ban Chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và TKCN huyện Vạn Ninh đề nghị các địa phương, đơn vị:

1. ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát phương án phòng, chống lụt bão, 
chủ động di dời dân tại các vùng có nguy cơ cao. Thường xuyên báo cáo tình hình 
về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện (qua Phòng Kinh tế).

2. Công ty TNHH MTV KTCT TL Bắc Khánh Hòa -  CN Vạn Ninh theo dõi 
chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h và có biện pháp 
bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; chủ 
động phối hợp với các địa phương triển khai chỉ đạo chặt chẽ việc tích nước, xả 
nước tại các hồ chứa lớn như Đá Đen và Hoa Sơn.

3. Đài Truyền thanh — Truyền hình huyện tăng cường thông tin cảnh báo lũ trên 
hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

4. Theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và thủy văn trên website: 
www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện đề nghị các địa phương, 
đơn vị nghiêm túc thực hiện J.hyfitt,

-  U B N D  huyện (b/c);
-  Trưởng ban (b/c);
-  Lưu: VT.

Nơi nhận:
-  N hư trên;

TRƯỞNG BAN 
^TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 
Nguyễn Hồng

http://www.nchmf.gov.vn



