- Các chỉ đạo ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6

Hồi 16 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ bi
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Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền:

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển p
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Cảnh báo mưa lớn:

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 09/11 đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa T
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- Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-200mm;

- Bình Định đến Khánh Hòa: 200-350mm, cục bộ một số nơi trên 400mm;

- Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 150-250mm.

Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt
Từlởđêm
đất,
9/11
ngập
đếnlụt:
12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị c

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện 1512/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2

Công điện nêu rõ: Bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền

Dự báo chiều tối ngày 10 tháng 11 năm 2019, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển, sau đó đổ

Do tác động của không khí lạnh, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp, để chủ động ứng phó với

1. Đối với trên biển:
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- Các tỉnh ven biển (kể cả các địa phương ven biển không nằm trong vùng dự kiến tâm bão đổ bộ) tổ

- Căn cứ diễn biến của bão, tình hình cụ thể tại địa phương quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện

- Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng th

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch và công trình cơ sở hạ tầng t

2. Đối với khu vực ven biển, đồng bằng, đô thị:

- Rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các kh

- Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch ven biển; k

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; triển khai phương án bảo vệ sản xuất, chủ độn

3. Đối với khu vực miền núi, trung du:

- Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, s

- Tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đan

- Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu,
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- Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trê

4. Một số nhiệm vụ cụ thể

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên

- Bộ Ngoại giao theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để

- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chủ

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương

- Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo hướng dẫn di chuyển, neo đậu tránh trú bảo đảm an toàn cho

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệ

- Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, vận hành, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hoạ

- Bộ Xây dựng chỉ đạo việc hướng dẫn chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho các công trình xây

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ kịp thời dự báo, cu

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục làm tốt c
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- Các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với

Chủ động cấm biển, sơ tán dân, cho học sinh nghỉ học

Sáng 8/11, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống th

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành viên của Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương đặc biệt phả

Các địa phương và lực lượng chức năng ban hành lệnh cấm biển và chủ động cho học sinh nghỉ học;

Bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch; bảo vệ an toàn các công trình xây dựng, cơ s

Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cùng địa phương có trách nhiệm bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập,

Các cơ quan chức năng theo dõi diễn biến cơn bão để phối hợp với bộ ngành, địa phương trong việc c

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ 1-2 tàu vào Bình Định để hỗ trợ địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông tiếp tục chủ động đưa tin kịp thời chính xác về diễn b

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn

Để chủ động ứng phó với
C&ocirc;ng
áp thấp nhiệt
điện đới
số 17/CĐ-TW
có khả nănggửi
mạnh
cáclên
tỉnh
thành
từ Thanh
bão và
Hóa
diễn
đến
biến
Bàphức
Rịa –
tạp,
Vũng
hồi
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Thứ nhất, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuy

Thứ hai, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyề

Thứ ba, đối với các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục

Thứ tư, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và bộ ngành theo c

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để cá

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ươ
C&ocirc;ng điện của Bộ C&ocirc;ng an

Trước đó, Văn phòng Bộ Công an đã ban hành Công điện số 24/CĐ-V01 yêu cầu Công an các đơn vị,

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc các Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thi

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp và thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để c

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó tr

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra.
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Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ Công
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