
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/BCHPCTT&TKCN        Quảng Nam, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

V/v chủ động ứng phó với gió mạnh và 

sóng lớn trên biển 
 

         Kính gửi: 

 - Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo; 

   - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành 

      phố ven biển. 
 

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam: Hiện nay, Áp cao lục 

địa đang tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Nam. Dự báo: Do ảnh hưởng của 

áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông nên khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông 

Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-4,0m; vùng biển từ Bình Thuận 

đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 

2,0-3,0m; biển động; 

Thực hiện Công văn số 21/VPTT ngày 06/01/2022 của Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc ứng phó với gió mạnh, 

sóng lớn trên biển;  

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị: 

1. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển: 

- Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết về 

thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh phù 

hợp, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Giữ 

thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý 

kịp thời khi có tình huống xảy ra. 

- Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo về 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình 

huống xảy ra. 

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương ven biển tổ chức trực ban 

đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ QG về PCTT, UBQGƯPSCTT&TKCN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);      

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, Ban, Ngành; 

- Đài PT-TH Quảng Nam (đưa tin); 
- Đài KTTV Quảng Nam; 

- Chi cục PCTT MT&TN; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Website: pctt.quangnam.vn;   

- Lưu: VT, VPTT(QLPCTT(D)). 

TL. TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 
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