
 

 

 

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: 213/BCHPCTT&TKCN Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

V/v chủ động ứng phó với tình hình thời 

tiết nguy hiểm 
 

        Kính gửi: 

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

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

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

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

Theo Công văn số 421/VPTT ngày 21/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ đạo Trung ương về PCTT và bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam: 

Trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp; hồi 17 giờ ngày 

21/9/2021, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 - 13,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 - 

118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. 

Dự báo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 

15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn 

lưu vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), kết hợp với gió 

Đông có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diêṇ rôṇg ở các tỉnh Trung Trung Bộ , Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên trong các ngày 23 - 24/9/2021.  

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm nêu trên, Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghi ̣: 

1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình 

hình thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

2. 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 vị trí, 

hướng di chuyển, diễn biến vùng áp thấp, 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 các tình huống xấu có thể xảy ra. 

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

UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp 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(K)).  
 


