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BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 11/BCHPCTT&TKCN Quảng Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2022 

V/v chủ động ứng phó với không khí 

lạnh và gió mạnh trên biển 

 

        Kính gửi: 

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

  - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c huy n  th      thành phố; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c S , Ban, ngành; 

- Đài Ph t thanh - Truyền hình Quảng Nam; 

- Đài Khí tư ng thủy v n Quảng Nam; 

- C c đơn v  quản lý hồ chứa nước thủy l i  thủy đi n. 

    

Theo bản tin của Đài Khí tư ng thủy v n Quảng Nam: Hi n nay (15/01)  

  phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển  uống phía Nam.  ự 

b o: Khoảng đêm mai (1 /01)  bộ phận không khí lạnh này    ảnh hư ng đến 

khu vực v ng n i phía Bắc  ngày 1 /01 ảnh hư ng đến c c nơi kh c   Bắc Bộ 

và Bắc Trung Bộ   au đó ảnh hư ng đến một  ố nơi thuộc Trung Trung Bộ. 

Từ gần   ng ngày 1 /01    V nh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 

   giật cấp    biển động   óng biển cao từ 2 0-3 0m. Từ đêm 1 /01  khu vực Bắc 

Biển Đông (bao gồm cả v ng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Kh nh 

Hòa đến Cà Mau và v ng biển phía T y khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả 

v ng biển phía T y quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp    giật cấp 

7-8  biển động   óng biển cao từ 2 0-4,0m. 

 o ảnh hư ng của không khí lạnh nên từ ngày 18/01 đến ngày 21/01 c c 

đ a phương Quảng Nam nhiều m y  có mưa  cục bộ có nơi mưa vừa. Nhi t độ 

thấp nhất phổ biến từ 18-20 độ C  đêm và   ng trời rét. Trên đất liền gió chuyển 

hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3  ven biển cấp 4. V ng biển có mưa rải 

rác, tầm nhìn  a trên 10km  giảm  uống 4-10km trong mưa  gió chuyển hướng 

Đông Bắc cấp 5  có nơi cấp    giật cấp  ; Sóng biển cao 2 0-3 0m; Tình trạng 

biển: Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. 

Để chủ động ứng phó  Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề ngh : 

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c đ a phương  cơ quan  đơn v : 

- Tổ chức theo dõi chặt ch  diễn biến thời tiết qua c c bản tin dự b o  

cảnh b o của cơ quan khí tư ng thủy v n; trên c c phương ti n thông tin đại 

ch ng  trang thông tin đi n tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông 

tin phòng chống thiên tai Quảng Nam  thông tin lư ng mưa tại c c trạm khí 

tư ng thủy v n chuyên d ng thông qua ứng dụng VRAIN trên đi n thoại di 

động và đ a chỉ http://Vrain.vn để chủ động ứng phó k p thời c c tình huống có 

thể  ảy ra. Tổ chức công t c truyền thông  thông tin k p thời đến Nh n d n biết 

http://pctt.quangnam.vn/
http://vrain.vn/
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để chủ động c c bi n ph p phòng tr nh. 

- Chủ động chỉ đạo triển khai c c bi n ph p ứng phó theo chức n ng  

nhi m vụ đư c giao trong Phương  n ứng phó với thiên tai theo c c cấp độ rủi ro 

trong bối cảnh d ch b nh Covid-19 trên đ a bàn tỉnh đư c UBN  tỉnh phê duy t 

tại Quyết đ nh  ố 2523/QĐ-UBN  ngày 01/9/2021; Công v n  ố 583 /UBN -

KTN ngày 01/9/2021 về  ẵn  àng ứng phó thiên tai trong bối cảnh d ch b nh 

Covid-19 diễn biến phức tạp và theo tài li u hướng dẫn Công t c phòng  chống 

thiên tai trong bối cảnh d ch b nh Covid-19 kèm theo Quyết đ nh  ố 1 /QĐ-

TWPCTT ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai  

Kế hoạch  ố 3139/KH-SYT ngày 28/10/2021 của S  Y tế về vi c triển khai thực 

hi n c c nội dung phòng  chống d ch b nh COVI -19 trong tình huống  ảy ra 

thiên tai  b o lũ trên đ a bàn tỉnh  thông tin c c khu vực có nguy cơ cao  ảy ra 

 ạt l  đất đ  đư c Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cung cấp tại Công v n  ố 

193/BCHPCTT&TKCN ngày 10/9/2021. 

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

và TKCN c c huy n  th      thành phố ven biển: 

- Tổ chức thông b o cho thuyền trư ng  chủ c c phương ti n, tàu thuyền 

biết về thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động c c bi n ph p phòng 

tr nh ph  h p  đảm bảo an toàn về người  phương ti n và có kế hoạch  ản  uất 

ph  h p. Giữ thông tin liên lạc thường  uyên với thuyền trư ng  chủ c c 

phương ti n để  ử lý k p thời khi có tình huống  ảy ra. 

- Rà  o t  chủ động đề  uất phương  n nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi để 

đảm bảo an toàn. 

- Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển  thường  uyên b o 

về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN c c cấp tổ chức trực ban đảm bảo công 

tác phòng chống d ch b nh Covid-19 và thường  uyên b o c o về Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ QG về PCTT  UBQGƯPSCTT&TKCN (b/c); 

- UBN  tỉnh (b/c);      

- L nh đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Chi cục PCTT MT&TN; 

- Chi cục Thủy  ản; 

- Website: pctt.quangnam.vn;   

- Lưu: VT, VPTT(QLPCTT). 

 
 


