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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: 171/BCHPCTT&TKCN   Quảng Nam, ngày 09 tháng 7 năm 2022 

V/v chủ động ứng phó với vùng áp thấp, gió 

mạnh trên biển, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa 

đá, gió giật mạnh 

 

        Kính gửi: 

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

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

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

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; 

- Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam; 

- Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện. 

 

Theo Bản tin của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn: Chiều nay (09/07), 

trên khu vực Giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ, vị trí 

trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh 

Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và 

có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt 

đới nối với vùng áp thấp nên đêm nay và ngày mai (10/7), ở khu vực Nam Biển 

Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng 

vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo 

Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 

6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Ngoài 

ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, 

khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào 

và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cảnh báo, từ khoảng ngày 11-13/7 ở vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao 

gồm quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 

8-9. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Biển động mạnh 

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai (10/7), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có 

nơi trên 80mm. Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận 

có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/7. 

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Văn bản của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

tỉnh: số 169/BCHPCTT&TKCN ngày 07/7/2022 về chủ động ứng phó với khả 

năng xuất hiện hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển; số 

102/BCHPCTT&TKCN ngày 19/4/2022 về tăng cường các biện pháp ứng phó 



2 

 

 

với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá. 

2. Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, 

cảnh báo của của cơ quan khí tượng thủy văn; trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin 

phòng chống thiên tai Quảng Nam, Nhóm Zalo Trực ban PCTT các huyện, thị xã, 

thành phố để chủ động ứng phó. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời 

đến Nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. Rà soát, chủ động bố 

trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên 

những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, 

hồ chứa nước. 

3. Tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị quan 

tâm thực hiện./. 

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;  

- Chi cục PCTT MT&TN; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Website: pctt.quangnam.vn;   

- Lưu: VT, VPTT. 
 

 

http://pctt.quangnam.vn/
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