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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: 126/BCHPCTT&TKCN

Quảng Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2020

V/v chủ động ứng phó diễn biến của vùng
áp thấp và thời tiết nguy hiểm 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 trên khu vực
Giữa Biển Đông có một vùng áp thấp đang hoạt động, vị trí lúc 07 giờ sáng nay
(07/8/2020) ở vào khoảng 10,5 - 11,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 - 112,5 độ Kinh Đông. Dự
báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có
khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Giữa Biển Đông nối
với vùng áp thấp trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu
vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa),
vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái
Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7.
Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía
Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Sóng biển cao 2 - 3m. Biển động.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm
trên biển. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị 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 hoạt động
trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của vùng áp thấp và tình hình thời
tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp.
- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông tin thời
tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu
thuyền, 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.
- Tổ chức trực ban theo quy định, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ TW về PCTT, UBQGƯPSCTT&TKCN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Đài KTTV Quảng Nam;
- Đài PTTH Quảng Nam;
- Chi cục PCTT MT&TN;
- Chi cục Thủy sản;
- Lưu: VT, VPTT.
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