Triển khai công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 4 (bão Podul) cho tàu thuyền du lịch trên sông Hà
Thứ năm, 29 Tháng tám 2019 18:14

Thực hiện văn bản số 3803/SGTVT-QLKCHT ngày 21/8/2019 của Sở GTVT V/v triển khai
thực hiện Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ Về việc
triển khai công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hiện nay theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn hồi 4 giờ ngày 29/8/2019, vị trí tâm
bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần
đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 480 km, cách đất liền
các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần
tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên
khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo khả năng những ngày đến từ 29-31/8/2019 tại Đà Nẵng
có mưa to nguy cơ lũ và có gió mạnh. Để tránh những thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão gây ra,
Cảng vụ đường thủy nội địa thông báo đến các cơ quan chức năng, chủ tàu vận tải như sau:

1. Đề nghị các chủ tàu luôn theo dõi diễn biến của thời tiết của cơn bão, chủ động có kế
hoạch phòng chống và ứng phó với các kịch bản thiên tai (Cảng vụ đã triển khai), nghiêm túc
thực hiện tìm kiếm vị trí neo đậu tránh trú bão an toàn và báo cáo Cảng vụ để di dời khi thời tiết
bất lợi, đồng thời có kế hoạch thông báo các lữ hành về vận chuyển hành khách du lịch phù
hợp.

2. Các chủ tàu bố trí thuyền viên túc trực 24/24h kiểm tra máy móc thiết bị trên tàu để đảm
bảo vận hành và xử lý sự cố tàu tại chỗ trong suốt thời gian mưa, bão, lụt; có các biện pháp
kiểm tra, neo đậu chắc chắn, chằng dây, chuẩn bị kiểm tra máy bơm nước cho các tàu cũng
như chịu trách nhiệm trông giữ tài sản trên tàu.

3. Trong quá trình trú ẩn, di chuyển tuyệt đối không vận tải khách bất cứ hình thức nào.

4. Thường xuyên có chế độ thông tin liên lạc với Cảng vụ thủy nội địa (sdt: 02363.990422,
VHF kênh 14), BCH Bộ đội biên phòng (sđt: 0236.3821884), Cảnh sát đường thủy (sđt:
0236.3958519), Cảnh sát PCC&CC(sđt: 114) để sẵn sàng phối hợp ứng cứu kịp thời khi có tình
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huống xấu xảy ra.

5. Công ty Quản lý cầu đường chỉ đạo Đội quản lý cảng sông Hàn có kế hoạch phòng chống
thiên tai và TKCN tại cảng sông Hàn, bố trí người 24/24 trên cảng để trực ứng phó; kiểm tra hệ
thống điện, hàng rào barie an toàn và bảo quản các thiết bị tài sản khác.

Cảng vụ Đường TNĐ
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