UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẠ LONG

Số: 9769/UBND-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Về việc chủ động theo dõi và thực
hiện các biện pháp phòng, chống
Cơn bão số 8 (bão Kompasu)

Kính gửi:
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN&Phòng thủ
dân sự Thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường;
- Ban Quản lý Vịnh Hạ Long;
- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai;
- Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh;
- Tổng Công ty Đông Bắc.
Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12/10/2021 của
Thủ tướng Chính phủ “Về việc tập trung ứng phó bão số 8 và mưa lớn sau
bão”; Văn bản số 63/VP-BCH “Về việc chủ động theo dõi bão số 8”,
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, hồi 04 giờ
ngày 13/10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113.9 độ Kinh Đông, cách
quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần
tâm bão mạnh cấp 11 (110-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật
cấp 8 khoảng 350km tính từ tâm bão. Dự o trong
giờ t i bão di chuy n chủ
yếu theo hướng Tây, m i giờ đi được khoảng 25-30km đi vào vùng bi n phía Nam
Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro
thiên tai: cấp 3.
Đ chủ động ứng phó với bão số 8 (bão Compasu) dự báo sẽ có ảnh
hư ng đến tỉnh Quảng Ninh trong đó có thành phố Hạ Long. Trong các ngày tới
trên địa bàn Thành phố sẽ có mưa do ảnh hư ng của hình thái không khí lạnh
kết hợp ảnh hư ng của bão, với lượng mưa từ to đến rất to có khả năng gây ngập
lụt, sạt l
nhiều khu vực nguy cơ. UBND Thành phố yêu cầu các thành viên
Ban chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự Thành phố; Chủ tịch UBND các
xã, phường; Thủ trư ng các đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố thực hiện một
số biện pháp sau:
1. Thủ trưởng c c phòng an đơn vị Thành phố; Các thành viên
Ban chỉ huy PCTT-TKCN&Phòng thủ dân sự Thành phố; Chủ tịch UBND
c c xã phường:
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- Nắm bắt số lượng tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ; thông báo cho các
chủ phương tiện hoạt động trên bi n biết vị trí và diễn biến của bão đ chủ động
thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp. Thường xuyên theo dõi diễn biến
của bão, giữ liên lạc với các chủ phương tiện đ xử lý kịp thời các tình huống
xảy ra.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, tri n khai phòng chống thiên tai, tìm kiếm
cứu nạn trên địa bàn theo các Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố (Văn bản
8964/UBND-KT ngày 27/9/2021; Văn bản 9606/UBND-KT ngày 08/10/2021).
. Trung tâm Truyền thông-Văn hóa; UBND c c xã phường:

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo trên các phương
tiện thông tin đại chúng về diễn biến mưa bão;
- Biên soạn thành file truyền thanh theo Nội dung Công văn này đ phát
trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường.
3. Ban Quản lý c c Dịch vụ công ích Thành phố:

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị khẩn trương thực hiện việc
cắt tỉa, chặt hạ đối với các cây xanh không đảm bảo an toàn;
- Phân công lực lượng thường trực ki m tra các tuyến đường có nguy cơ
ngập cục bộ thực hiện việc vệ sinh các mang cá thoát nước không đ rác làm tắc
dòng chảy gây ngập lụt cục bộ (đoạn đường phía trước khác sạn Hoàng Gia,
cầu vượt Cái Lân phường Bãi Cháy, đường 25/4, cột Đồng Hồ phường Bạch
Đằng, đường dẫn cầu Bãi Cháy phía Yết Kiêu…). Chủ động vận hành các trạm
bơm cưỡng bức được giao quản lý khi có mưa lớn đ tránh gây ngập úng cục bộ;
- Ki m tra, có phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện chiếu sáng, sẵn
sàng lực lượng, phương tiện đ nhanh chóng thu gom rác thải sau khi bão đi qua,
đảm bảo vệ sinh môi trường.
4. Ban quản lý dự n đầu tư xây dựng Thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình được giao, tổ chức
ki m tra, xử lý khắc phục các mái taluy thuộc các dự án do Ban làm chủ đầu tư
(đường gom khu công nghiệp Cái Lân với Khu công nghiệp Việt Hưng), thu dọn
các vật liệu thải trong quá trình thi công; Lắp đặt bi n báo, rào chắn và bố trí lực
lượng trực tại các đi m mương h , cống h đang thi công đ cảnh báo nhân dân
và người tham gia giao thông biết, phòng tránh.
5. Phòng Quản lý đô thị:

- Tri n khai thông báo tới Chi hội tàu du lịch đ thông tin cho các chủ tầu
nắm bắt tình hình của Bão đồng thời chủ động di chuy n đến nơi tránh trú an toàn.
- Phối hợp cùng UBND các xã, phường rà soát lại các công trình cao tầng,
cẩu trục… tại các công trình, dự án đ có phương án xử lý đảm bảo an toàn.
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- Phối hợp với phòng Kinh tế hoàn thiện bổ sung bản đồ, phương án các
đi m nguy cơ sạt l trên địa bàn Thành phố.
6. Điện lực Hạ Long:

- Rà soát các đường điện không đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng
thường trực 24/24;
- Thực hiện ngay việc ngừng cung cấp điện khi có yêu cầu của Ban Chỉ
huy PCTT-TKCN & PTDS Thành phố, UBND các xã, phường hoặc các đơn vị
chức năng đ đảm bảo an toàn trong mưa, bão.
7. Phòng Gi o dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, đặc biệt
trong thời gian mưa, bão; nghiêm cấm không đ học sinh chơi đùa gần khu vực
cống, rãnh thoát nước, những nơi có cây to, cạnh các bờ tường, bờ rào, những
nơi có nguy cơ…không cho học sinh ra về tại thời đi m mưa, bão lớn, ngập lụt.
- Có phương án bố trí, thông báo cho học sinh nghỉ học khi có chỉ đạo của
Tỉnh, Thành phố.
8. Ủy an nhân dân c c xã, phường:

- Theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến của bão. Thông tin kịp thời
đến tận tổ dân, khu phố và toàn th dân đ chủ động các biện pháp phòng tránh,
đặc biệt các khu vực có nguy cơ sạt l đất, ngập lụt có th xảy ra do mưa lớn.
Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố, chằng chống nhà cửa, công
trình; hạ tải mái taluy, phân thủy dòng chảy chống xói l ; sẵn sàng lực lượng,
phương tiện cứu hộ, cứu nạn đ tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.
- Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ki m tra, rà soát các
khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra
ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hư ng b i lũ quét, sạt l
đất đ chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình
huống nguy hi m; xử lý vật cản gây tắc nghẽ dòng chảy đ giảm nguy cơ xảy ra
ngập úng cục bộ lũ ống, lũ quét khi mưa lớn, nhất là trên các suối, khe cạn, các
ao hồ trữ nước của các hộ dân.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ki m tra các khu vực xung
yếu (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt l , ngập úng và các bãi thải ngành
than, các khu vực tri n khai thi công các Dự án).
- Tổ chức cắm bi n cảnh báo và bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, ki m
soát, hướng dẫn và cảnh báo cho người dân tại các khu vực xung yếu, khu vực
ngầm, tràn, nước ngập sâu, chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương
tiện đi qua các đoạn đường không đảm bảo an toàn, di dời các hộ dân ra khỏi
khu vực nguy hi m. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ với
phương châm “3 trước” “4 tại ch ” khi có yêu cầu. Kịp thời báo cáo về UBND
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Thành phố, BCH PCTT-TKCN và PTDS Thành phố khi có thiên tai, sạt l đất,
ngập úng xảy ra trên địa bàn.
- Ủy ban nhân dân các phường Hà Tu, Hà Phong chủ động phương án
điều tiết cánh phai hồ Khe Cá; UBND phường Yết Kiêu, Cao Xanh chủ động
phối hợp với BQL dịch vụ công ích vận hành Trạm bơm tại khu vực Hồ điều
hòa Yết Kiêu và khu Cầu 2 Cao Xanh, UBND xã Thống Nhất chủ động vận
hành Trạm bơm tại khu vực cánh đồng Ba sào, Trạm Bơm Đá Trắng đảm bảo
không đ xảy ra ngập úng xảy ra;
- Lưu ý đối với các phường: Yết Kiêu, Cao Xanh, Bãi Cháy, Cao Thắng,
Hà Tu, Hà Lầm, Hà Khẩu, Hoành Bồ, Hà Trung phải tăng cường ki m tra thực
địa các vị trí sạt l và nguy cơ sạt l đ chủ động phương án di dời nhân dân đến
nơi tránh trú an toàn.
- Bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư đ tổ chức ứng cứu khi có
yêu cầu.
9. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai:

- Căn cứ tình hình, diễn biến của bão số 8, tổ chức kêu gọi, yêu cầu các
tàu thuyền đang hoạt động trên bi n vào các khu neo đậu đ đảm bảo an toàn
cho ngư dân. Thống kê, nắm bắt số lượng tầu thuyền vào tránh trú đ có phương
án đảm bảo an toàn khi có ảnh hư ng của bão số 8 (Compasu)
- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Công an Thành phố, Ban quản lý
Vịnh Hạ Long yêu cầu và h trợ dân sống trên các nhà bè nuôi trồng thủy sản,
các chủ tầu khai thác thuỷ sản di dời lên bờ đảm bảo an toàn tính mạng khi bi n
có gió to, sóng lớn.
10. Đề nghị Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

- Tổ chức hướng dẫn nhân dân tại các nhà bè trên Vịnh Hạ Long gia cố các
lồng bè nuôi trồng thủy sản, kiên quyết không đ người dân lại tàu thuyền, lồng
bè khi bão đổ bộ. Thường xuyên thông báo cho nhân dân biết diễn biến của bão.
- Rà soát số người đang có mặt tại các nhà bè và khách du lịch đ có
phương án sẵn sàng sơ tán, tạm ngừng cấp phép thăm quan du lịch Vịnh Hạ
Long khi có yêu cầu.
- Phối hợp cùng Cảng khách Quốc tế Tuần Châu, Cảng khách Quốc tế
Hòn Gai thường xuyên phát tin về bão trên hệ thống màn hình LED của cảng
khách đ khách du lịch biết diễn biến của bão.
11. C c Chủ đầu tư c c dự n trên địa àn Thành phố:

Dự án quần th trung tâm tổ chức hội nghị, Khu dịch vụ, du lịch nghỉ
dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8; Dự
án KĐT Đồi Ngân Hàng, Dự án Monaco, Dự án Việt Mỹ, Dự án Đồi Thủy sản-

5

577…có phương án đảm bảo kỹ thuật đ ngăn nước, bùn đất tràn xuống đường,
khu dân cư khi có mưa lớn.
12. Tập đoàn Công nghiệp Than-Kho ng sản Việt Nam; Tổng Công ty
Đông Bắc:

- Có phương án đảm bảo an toàn đối với các khu vực khai thác hầm lò,
bãi thải, các vùng có nguy cơ sạt l ;
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đ sơ tán, di chuy n
người và thiết bị vào nơi trú tránh an toàn tránh các thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
13. Công tác thông tin, báo cáo:

- Yêu cầu các thành viên BCH Thành phố, Chủ tịch UBND các xã phường
tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 8
(Compasu);
- Ki m tra, xử lý và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh về Văn
phòng BCH Thành phố (qua phòng Kinh tế hoặc báo cáo bằng tin nhắn trên
nhóm zalo PCLB HẠ LONG NĂM 2021, Điện thoại thường trực 0886.296.633)
đ tổng hợp báo cáo./.
Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy
PCTT-TKCN&PTDS Thành phố, Thủ trư ng các phòng, ban đơn vị Thành phố;
Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương tri n khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi (đ thực hiện);
- VP BCH PCTT-TKCN&PTDS Tỉnh (b/c);
- TT. TU, HĐND TP (b/c);
- CT, PCT UBND TP (b/c);
- V0-V3;
- Lưu VT, p.KT.

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

Nguyễn Tuấn Minh

