UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
Số: 8439

/UBND-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 03

tháng 11

năm 2020

V/v triển khai CĐ số 35/CĐ-TW của
BCĐ Trung ương về ứng phó với
bão Goni (số 10) và Công điện số
11/CĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Nha Trang;
- Các Phòng, Ban thành phố Nha Trang;
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Công an thành phố Nha Trang;
- UBND các xã, phường.
Theo tin của Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ (tóm tắt)
Hồi 10 giờ ngày 03/11, vị trí bão 14,80 Vĩ Bắc; 115,20 Kinh Đông, cách
quần đảo Hoàng Sa 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh: cấp 8 (6075km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo: 24 giờ tới, hướng di chuyển: Tây Tây Nam, tốc độ: 10-15km/giờ.
Đến 10 giờ ngày 04/11, vị trí bão: 14,20 Vĩ Bắc; 112,60 Kinh Đông, cách quần đảo
Hoàng Sa 290km về phía Nam. Sức gió mạnh: cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới:: Từ vĩ tuyến 12,50 - 17,00 Vĩ Bắc; từ kinh
tuyến 111,0 0 - 118,00 Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy
hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, hướng di chuyển: Tây Tây Nam, tốc độ:
10km/giờ. Đến 10 giờ ngày 05/11, vị trí bão 13,60 Vĩ Bắc; 110,40 Kinh Đông, cách
Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh: Cấp 8
(60-75km/giờ), giật cấp 10.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ
10-15km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi
đến Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 06/11,
vị trí áp thấp: 13,00 Vĩ Bắc; 107,30 Kinh Đông. Sức gió: giảm xuống dưới cấp 6
(dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa bao gồm quần đảo Trường Sa có mưa
rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, Biển động. Sóng
biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Thực hiện Công điện số 35/CĐ-TW ngày 02/11/2020 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Công điện số 11/CĐ-UBND ngày
03/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng phó với bão Goni (số 10);
UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các Phòng, Ban, đơn vị, Ban Chỉ huy
PCTT &TKCN các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
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1. Công tác ứng phó trên biển và các đảo
Các Đồn Biên phòng, UBND các xã, phường ven biển phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bão Goni (số 10), mưa lũ;
kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường
xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện,
thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm bắt thông tin, chủ
động phòng tránh.
- Tổ chức hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú; sẵn sàng
lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có
thể xảy ra, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.
- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với
các hoạt động du lịch, trên các đảo và phương án bảo vệ hoạt động nuôi trồng thủy
sản, kiên quyết đưa người dân vào bờ, không để lại người trên các lồng bè, chòi
canh khi bão đổ bộ. Trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời.
2. Công tác ứng phó trên đất liền
- Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ
chức kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, các trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi
đóng quân của các đơn vị tại các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ ảnh
hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ kiên quyết di dời, sơ tán người, phương
tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra
sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sau để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
của Nhân dân và Nhà nước. Rà soát các khu vực cầu, ngầm, tràn… thường xuyên
bị ngập lụt, chia cắt khi có mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt
chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
- Rà soát lực lượng xung kích PCTT cấp xã, các trang thiết bị để sẵn sàng
ứng phó với các tình huống do bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ.
- Các Chủ đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố yêu cầu
các đơn vị thi công có phương án PCTT nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân,
người lao động và các hạng mục công trình đang thi công; thực hiện tháo dỡ các
hạng mục thi công công trình gây ách tắc dòng chảy; rào chắn, cắm biển cảnh báo
tại các khu vực thi công, hố móng công trình, … (đặc biệt là các công trình thuộc
các khu vực người dân thường xuyên đi lại) nhằm đảm bảo, an toàn tính mạng và
tài sản của người dân.
3. UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chuẩn bị lương thực, nhu
yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chổ” để chủ động ứng phó với tình
hình diễn biến mưa, lũ lớn, ngập lụt chia cắt kéo dài nhiều ngày.
4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT &TKCN Thành phố Nha Trang và các
thành viên được phân công phụ trách địa bàn (theo Quyết định số 3609/QĐUBND ngày 19/6/2020 và Công văn số 7610/UBND-VP ngày 06/10/2020 của
UBND thành phố Nha Trang) về các địa phương phụ trách trước 15 giờ 00 ngày
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04/11/2020 để phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng
phó cơn bão số 10.
5. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố: Tổ chức rà soát lực
lượng, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham
gia cứu hộ, cứu nạn và kịp thời triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình
huống do thiên tai gây ra.
6. Phòng Quản lý Đô thị
- Phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát đánh giá
mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng (đặc biệt đối với các dự án,
công trình xây dựng tại các khu vực đồi núi) do Sở Xây dựng quản lý; yêu cầu các
chủ đầu tư công trình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đang thi
công không để ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người lao động tại công
trình cũng như người dân ở các khu vực lân cận; Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án
tổ chức rà soát, kiểm tra các cần cẩu, phương tiện thi công công trình xây dựng
nhà cao tầng của các địa phương, đơn vị để nắm bắt số lượng, chất lượng; chủ
động thực hiện tháo dỡ, hoặc hạ thấp cao độ các cần cẩu, phương tiện thi công khi
cần thiết; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện che chắn các khu vực đang xây
dựng, hố móng công trình khi có tình huống thiên tai xảy ra để bảo đảm an toàn
cho người, tài sản nhà nước, nhân dân. Kiên quyết đình chỉ các dự án có nguy cơ
gây mất an toàn đến khu vực dân cư.
- Phối hợp Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trực
thuộc tập trung rà soát các tuyến đường do Sở quản lý, đề nghị triển khai các biện
pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông. Đặc biệt các tuyến đường huyết
mạch, các tuyến đường độc đạo dễ xảy ra ách tắc, cô lập dân cư khi có bão, mưa lũ
ảnh hưởng; nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt các phương
tiện chở người qua lại khi có bão;
- Đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 1 đi
qua địa bàn Vĩnh Lương và Vĩnh Phương) căn cứ tình hình thực tế nếu có xảy ra
ngập cục bộ một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 gây tắt giao thông, tổ chức tháo dỡ
các cục bê tông dải phân cách tại điểm ngập để giải quyết thoát nước và thông
tuyến nhằm đảm bảo giao thông.
7. Phòng Văn hóa – Thông tin
- Yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan rà soát các bảng hiệu quảng
cáo, chỉ đạo thực hiện tháo dở hoặc chằng chống nhằm đảm bảo an toàn, tránh tình
trạng đỗ ngã gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân.
- Phối hợp với Sở Du lịch, các Đồn Biên phòng yêu cầu các doanh nghiệp
du lịch, các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố có phương án
ứng phó bão, mưa lũ, thống kê số du khách đang lưu trú tại các khu du lịch, khu
nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho du
khách đang lưu trú tại các khu du lịch biển đảo trên địa bàn Thành phố.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Theo dõi tình hình diễn biến bão, mưa lũ để
chỉ đạo các trường học các biện pháp gia cố, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trang thiết
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bị của các trường; chủ động có thông báo (khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở
Giáo dục và Đào tạo) cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn ảnh
hưởng đến địa bàn thành phố.
9. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa (Quản lý
vận hành hồ Đồng Bò) và Ban Quản lý Dịch vụ công ích Nha Trang (Quản lý vận
hành hồ Suối Tôm Vĩnh Hòa): Theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ và căn cứ tình
hình vùng hạ du để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công
trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. Phối hợp với các địa phương bị ảnh
hưởng do xả lũ hồ chứa thực hiện thông tin, cảnh báo tình hình điều tiết, xả lũ để
các địa phương nắm bắt, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên
tai, mưa lũ xảy ra, thường xuyên kiểm tra các hạng mục của công trình hồ chứa
thuộc đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện các hư hỏng nhằm sửa chữa, khắc phục.
10. Các địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Công ty Điện
lực Khánh Hòa (gồm: Điện lực Vĩnh Hải; Điện lực Trung tâm và Điện lực Vĩnh
Nguyên) kiểm tra an toàn hệ thống điện, điện chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu
giao thông nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời tổ chức khắc phục sự cố (nếu có).
11. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; Đài Truyền thanh xã,
phường tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến bão Goni (số 10) và mưa lũ để
các cấp chính quyền, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển và người dân
biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.
12. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tình hình diễn biến
bão Goni (số 10) và mưa lũ; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai ứng phó về
UBND Thành phố (qua Phòng Kinh tế - Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN Thành phố, báo cáo ngay bằng điện thoại số máy: 02583.523.570
–
0905.126341,
0905.502629;
fax:
02583.523.570;
Email:
pkt.nt@khanhhoa.gov.vn và bằng văn bản) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy
PCTT &TKCN tỉnh và UBND tỉnh.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện./.
(Đính kèm: Công điện số 35/CĐ-TW ngày 02/11/2020 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Công điện số 11/CĐ-UBND ngày
03/11/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở NN&PTNT (VBĐT);
- Ban CH PCTT&TKCN tỉnh (VBĐT);
- VP HĐND&UBND thành phố;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Khánh

