
CÔNG ĐIỆN 

Số:        /CĐ-PCTT hồi      giờ 00 phút ngày 25/9/2022 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ HUY PCTT – TKCN 

VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

ĐIỆN: 

- Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các sở, ban, ngành; 

- Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện, thị xã và thành phố. 

 

Cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông (và sẽ trở thành 

cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022), sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo 

Khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông khả năng bão số 4 có thể 

vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 (khi đến Nam quần đảo 

Hoàng Sa), khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.  

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ 

ngày 26 tháng 9 bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển 

Đông, chiều tối ngày 27 tháng 9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển 

và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Định. 

Ngoài ra, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định từ ngày 

27-28/9, ở khu vực Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa 

phổ biến ở các huyện (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn, Phù 

Mỹ, Phù Cát, Vân Canh) từ 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; các huyện (Tây 

Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn) từ 100-200 mm, có nơi 

trên 250 mm. 

Thực hiện nội dung Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022, 

Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các sở, ban, ngành 

và Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện, thị xã và thành phố khẩn 

trương thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Rà soát và triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn 

tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, kích hoạt phương án ứng phó 

với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2992/QĐ-

UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Phương án 

ứng phó thiên tai tỉnh Bình Định năm 2022. 
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2. Tiếp tục triển khai các nội dung của công điện số 06/CĐ-PCTT lúc 11 

giờ ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh về chủ động 

ứng phó với bão gần biển Đông, trong đó chú ý các nội dung sau: 

a) Đối với khu vực trên biển và ven bờ: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, 

thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di 

chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, vùng nguy hiểm trên 

Biển Đông được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo khí tượng thủy 

văn. 

- Kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc 

thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có 

thể xảy ra. 

- Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền tránh va đập làm chìm, hư hỏng tại các 

bến neo đậu, tránh trú. Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, chằng buộc, gia cố các 

lồng bè nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn cho người và thu hoạch sớm 

nhằm giảm thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản. Tuyệt đối không để người dân 

ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. 

- Hướng dẫn cho tàu vận tải biển đang neo đậu tại cảng Quy Nhơn và đi 

qua khu vực Bình Định khẩn trương di duyển vào vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên 

để tránh trú bão. 

- Rà soát, đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch ở khu vực ven 

biển, nhất là thành phố Quy Nhơn, các xã ven biển và đảo; kiểm soát, hướng dẫn 

giao thông nhất là các tuyến đường ven biển, cầu Thị Nại để đảm bảo an toàn 

cho người và phương tiện. 

- Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh ban hành lệnh 

cấm tàu cá ra biển bắt đầu từ 06 giờ ngày 26/9/2022 cho đến khi có bản tin cuối 

cùng về cơn bão số 4. 

b) Đối với khu vực đất liền: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn và mưa hoàn lưu sau bão, 

thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, 

tránh.  

- Rà soát phương án sơ tán dân, triển khai sơ tán dân theo cấp độ rủi ro 

thiên tai cấp 4, ưu tiên sơ tán tại chỗ đến các nhà kiên cố trong khu vực và chuẩn 

bị lương thực, thực phẩm, y tế, bảo đảm an ninh tại các nơi sơ tán đến. Lưu ý, 

không để cho người dân ở lại trong các nhà đơn sơ, thiếu kiên cố. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, 

bệnh viện, kho tàng, … và các công trình công cộng, đặc biệt lưu ý đối với công 

trình cột, tháp cao, biển quảng cáo, nhà cao tầng, các khu công nghiệp; tổ chức 

cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị, khu dân cư, thoát nước chống ngập úng đô 

thị. 

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo để cấm các phương tiện giao 

thông đường bộ và người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Tổ chức lực 

lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông nhất là các đoạn nước tràn qua đường, 

khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ lớn xảy ra; lực lượng xung kích 

phải có mặt tại các nơi xung yếu, bố trí phương tiện, vật tư để ứng phó các sự 

cố. 

- Rà soát các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét và triển khai lực 

lượng ứng phó. 

3. Triển khai phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình 

hồ đập và khu vực hạ du, nhất là các hồ xung yếu, các công trình đang thi công, 

xây dựng. Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, ngập lụt, 

chia cắt và các khu vực người dân sống ven núi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất 

để sẵn sàng triển khai thực hiện. Tổ chức vận hành điều tiết liên hồ chứa, các hồ 

chứa theo quy trình đã được phê duyệt. Thông thoáng dòng chảy trên sông, bảo 

đảm an toàn đê kè sông, đê kè biển. 

4. Vận hành các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du 

theo quy trình vận hành; tháo dỡ vật cản, các mảng bèo lớn trên sông và tại các 

công trình trên sông (cầu, cống, đập dâng); dừng các hoạt động trên sông. 

5. Triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài 

sản của Nhà nước và nhân dân đặc biệt là tại những khu vực nhân dân sơ tán đến 

và đi, khu vực neo đậu tàu thuyền. 

6. Hiệu trưởng các trường học tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, 

mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và 

học sinh.  

7. Các lực lượng vũ trang: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu 

nạn khi có lệnh; chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông hoạt 

động tại các khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ, tỉnh lộ 

khi có lệnh cấm đường. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai phương án hiệp đồng 

với các đơn vị của Bộ, Quân khu đóng quân trên địa bàn về ứng phó sự cố, thiên 

tai và TKCN năm 2022. Đặc biệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng trực 

tiếp làm nhiệm vụ ứng phó và giúp nhân dân trong bão, mưa, lũ. 
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8. Điện lực Bình Định bảo đảm an toàn hệ thống điện, Viễn thông Bình 

Định bảo đảm an toàn thông tin liên lạc, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều 

hành của các cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

9. Hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão. Thành 

lập các tổ công tác của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh về ngay các 

huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão, mưa lớn. Các sở, 

ban, ngành thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai 

công tác ứng phó. 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, đặc biệt 

đài Truyền thanh các địa phương thường xuyên đưa tin liên tục về diễn biến bão 

số 4, mưa lớn để người dân biết và chủ động phòng tránh. 

11. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thủ dân sự tỉnh để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT (thay b/c); 

- UBQG ƯPSCTT và TKCN (thay b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các TV BCH PCTT-TKCN và PTDS tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH Bình Định (để đưa tin ngay); 

- Lưu: VP PCTT. 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Tự Công Hoàng 
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