
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: 02/BCHPCTT&TKCN Quảng Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2022 

V/v chủ động ứng phó với mưa dông 

kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và 

gió mạnh trên biển 

 

      

Kính gửi: 

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

- Cơ quan Thường trực TKCN trên trên sông và đất liền;  

  - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huy n  th      thành phố. 
 

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 09/01, bộ 

phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 10/01, Bắc Bộ, Bắc 

và Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả 

năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; v nh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, 

giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có 

gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng biển từ Bình Đ nh đến Cà Mau, khu 

vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả 

vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. 

Thực hi n Công văn số 28/VPTT ngày 09/01/2022 của Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, 

gió giật mạnh và gió mạnh trên biển;  

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và 

gió mạnh trên biển, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghi: 

1. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo, cơ quan Thường trực TKCN 

trên trên sông và đất liền  Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huy n  th      thành phố: 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, 

hướng dẫn k p thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng 

tránh hi n tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. 

- Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc bi t là 

bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương ti n tại chỗ triển khai các bi n pháp đảm 

bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, k p thời. 

2. Tiếp tục thực hi n Công văn số 01/BCHPCTT&TKCN ngày 07/01/2022 

của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các đ a phương ven biển tổ chức trực ban 

đảm bảo công tác phòng chống d ch b nh Covid-19 và thường  uyên 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);      

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

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các S   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.  
 


