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CÔNG ĐIỆN 

Triển khai ứng phó với mưa lớn; lũ trên sông Vu Gia  

và các sông tại thành phố Đà Nẵng 

 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS TP Đà Nẵng điện: 

- UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS các quận, 

huyện; 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS các sở, ban, ngành. 

 

Theo tin của Đài KTTV Khu vực Trung Trung bộ hiện nay, mực nước 

trên sông Vu Gia và các sông tại thành phố Đà Nẵng đang xuống chậm và ở 

dưới mức BĐ1, từ ngày 25/10 đến ngày 27/10, trên sông Vu Gia và các sông 

thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông 

Vu Gia ở mức dưới BĐ2 đến trên BĐ2 và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có 

khả năng ở mức BĐ1 đến trên BĐ1. Theo dự báo, từ ngày (25/10) đến ngày 

26/10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. 

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: 70-150, có nơi trên 220mm. Quận Sơn Trà 

và Ngũ Hành Sơn: 80-180, có nơi trên 250mm. Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và 

Hải Châu: 70-150, có nơi trên 180mm. Huyện đảo Hoàng Sa: 40-80, có nơi trên 

80mm. Lượng mưa từ 09-11h/25/10 phổ biến: 30-70mm, riêng Hòa Hải 

79.8mm. Dự báo trong 2 đến 3 giờ giờ tới: Tại thành phố Đà Nẵng mưa tiếp tục 

duy trì cường độ to đến rất to. Lượng mưa 3 giờ tới phổ biến 40-80mm, có nơi 

trên 100mm. Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên cần đề 

phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng thấp trũng. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và 

UBND thành phố Đà Nẵng; để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà 

Nẵng đề nghị: 

1. Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS các 

sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/04/2022 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022, Phương án Phóng chống và khắc phục hậu quả ứng với một 

số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; Thông báo số 

33/TB-PCTT ngày 23/10/2022 và Thông báo số 34/TB-PCTT ngày 24/10/2022 

của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự 

thành phố. 
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Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ 

quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông 

tin điện tử http://pclb.danang.gov.vn, các trang Facebook Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn quốc gia, Thông tin phòng chống thiên tai của thành phố Đà 

Nẵng, Tổng đài 1022…Theo dõi lượng mưa trên địa bàn tại trang web 

http://Vrain.vn hoặc ứng dụng Vrain trên điện thoại, chủ động các phương án 

ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nguời dân khi có tình huống 

xảy ra. 

2. UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống 

mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng 

trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét (đặc biệt chú ý 

nhân dân sống tại ven suối, sông Yên, Túy Loan, Cu Đê…và các địa bàn trũng 

thấp, ngập lụt tại các quận) sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân theo Phương án 

đ  được phê duyệt; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân 

cấp quản lý khi có lũ, ngập lụt xảy ra; nghiêm cấm người dân và phương tiện 

không có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông, 

vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy 

cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần 

thiết theo phương châm “04 tại chỗ”. Rà soát lại phương án hiệp đồng, phối hợp 

với các lực lượng của địa phương và lực lượng vũ trang thành phố, phân công 

nhiệm vụ, địa bàn cụ thể để chủ động, kịp thời tổ chức triển khai phòng chống 

thiên tai, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra. 

3. Các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành 

kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của 

các đơn vị, tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, 

chủ động sơ tán đến nơi an toàn. 

4. Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan 

chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống 

r nh thoát nước; Các sở chuyên ngành xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban 

quản lý Dự án đầu tư xây dựng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng 

chống ngập úng do mưa lớn cho công trình và các khu dân cư do công trình 

đang thi công dở dang. 

5. Sở Giao thông vận tải triển khai công tác phòng chống, ứng phó với sạt 

lở, ngập lụt, đảm bảo an toàn tại các tuyến giao thông chính, hầm chui theo phân 

cấp quản lý. 

6. Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng và Công ty Thoát 

nước và Xử lý nước thải tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa, đặc biệt 

lưu ý hai hồ chứa Hòa Trung và Đồng Nghệ. Vận hành hồ chứa theo đúng quy 

trình và phương án phòng chống thiên tai đ  được phê duyệt; phối hợp với các 

địa phương thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho người dân và phương 

tiện đi lại trong hồ và tràn xả lũ; kịp thời thông báo cho UBND các quận, huyện, 

các x  khi mực nước qua tràn về hạ du để cảnh báo cho nhân dân biết, chủ động 

phòng tránh. 
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7. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của mưa, ngập lũ để có biện pháp xử lý an toàn về điện, kịp thời cắt điện ở 

những vùng bị ngập sâu; có biện pháp gia cố an toàn các trụ điện phòng chống 

ng  đổ và nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố điện sau b o, đảm bảo nguồn 

điện cho các trạm bơm chống ngập.  

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, các Học viện, các trường 

Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,… theo dõi chặt chẽ diễn biến của 

thời tiết, mưa lớn, ngập, lũ để quyết định kịp thời đảm bảo an toàn cho học sinh, 

sinh viên, nhất là các vùng ngập lũ. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền hình 

Việt Nam khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (VTV8), Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đà Nẵng, Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai, 

TKCN và PTDS thành phố, các quận, huyện, x , phường và các đài phát thanh, 

truyền hình, báo chí, phương tiện thông tin đại chúng triển khai công tác truyền 

thông, thông tin về đợt mưa lũ; thường xuyên cập nhật thông tin về mưa lũ để 

chính quyền các cấp và Nhân dân biết, chủ động ứng phó.  

10. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ sẵn 

sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, 

mưa, lũ. Báo cáo công tác ứng phó, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và kết 

quả khắc phục thiệt hại (yêu cầu báo cáo cụ thể, ngắn gọn, chi tiết về số liệu và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu báo cáo) về Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố trước 07 giờ và 16 

giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND thành phố. Tổ 

chức trực ban nghiêm túc 24/24 và duy trì liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố. 

Nhận được Công điện này, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, 

huyện tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BCĐ QG về PCTT (Báo cáo); 
- UBQG ƯP SCTT và TKCN (Báo cáo); 

- TT Thành ủy; HĐND TP (Báo cáo); 

- UBND TP Đà Nẵng (Báo cáo); 

- UBMTTQ VN TP Đà Nẵng (Báo cáo); 

- VP Thành ủy; VP UBND TP; 

- TB, các PTB BCH PCTT, TKCN và PTDS; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tp Đà Nẵng; 

- Bộ Chỉ huy BĐ Biên phòng tp Đà Nẵng; 

- Công an tp Đà Nẵng; 

- Các hội, đoàn thể; 

- Công ty TNHH MTV KTTL Đà Nẵng; 

- TT Truyền hình Việt Nam KV MT - TN; 

- Đài Phát thanh và TT Đà Nẵng; 

- Cổng thông tin Điện tử Đà Nẵng; 

- Lưu: VP BCH. 

 

TL. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hòa 
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