ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Số: 8971 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 18 tháng 11 năm 2017

V/v triển khai ứng phó với cơn
B o số 14

H N

Kính gửi:
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố;
- Phòng Kinh tế;
- Đài Truyền thanh Phan Thiết;
- UBND c c ph ng

Hồi 13 gi vị trí tâm b o ở vào khoảng 11 2 độ Vĩ Bắc; 113 3 độ Kinh
Đông c ch b biển c c tỉnh Kh nh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng
450 km về phía Đông Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm b o mạnh cấp 8 (6075km/gi ) giật cấp 11 Vùng gió mạnh do b o trên cấp 6 gió giật mạnh trên
cấp 9 có b n kính khoảng 150km về phía Bắc 100km về phía Nam tính từ
vùng tâm b o
Dự b o trong 12 gi tới b o di chuyển chủ yếu theo h ớng Tây mỗi gi đi
đ ợc 20-25km Đến 01 gi ngày 19/11 vị trí tâm b o ở vào khoảng 11 6 độ Vĩ
Bắc; 110 9 độ Kinh Đông trên vùng biển c c tỉnh Kh nh Hòa - Ninh Thuận Bình Thuận Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm b o mạnh cấp 8-9 (6090km/gi ) giật cấp 12 Vùng gió mạnh do b o trên cấp 6 gió giật mạnh trên cấp
9 có b n kính khoảng 200km về phía Bắc 150km về phía Nam tính từ vùng tâm
b o có thể đi qua
Trong 12 đến 24 gi tiếp theo b o tiếp tục di chuyển theo h ớng Tây mỗi
gi đi đ ợc 20-25km; khoảng s ng đến tr a mai b o sẽ đi vào đất liền c c tỉnh từ
Kh nh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11 sau đó sẽ suy
yếu dần thành p thấp nhiệt đới
Đến 13 gi ngày 19/11 vị trí tâm p thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11 8 độ
Vĩ Bắc; 108 6 độ Kinh Đông trên đất liền c c tỉnh Nam Trung Bộ - Nam Tây
Nguyên Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm p thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (5060km/gi ) giật cấp 10
Vùng nguy hiểm trong 24 gi tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6
trở lên) từ vĩ tuyến 9 0 đến 13 0 độ Vĩ Bắc
Trong 24 đến 36 gi tiếp theo p thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo
h ớng Tây mỗi gi đi đ ợc 20-25km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành
một vùng p thấp trên khu vực Nam Cam-pu-chia.
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Cảnh b o gió mạnh trên biển: Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm
vùng biển quần đảo Tr ng Sa) có m a b o gió mạnh cấp 6-7 vùng gần tâm b o
đi qua cấp 8-9 giật cấp 12 Biển động rất mạnh Từ s ng sớm mai (19/11) vùng
biển ngoài khơi c c tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú
Quý) có gió mạnh dần lên cấp 6-7 vùng gần tâm b o đi qua cấp 8-9 giật cấp 12
Sóng biển cao 2-4m vùng gần tâm b o cao từ 5-6m Biển động rất mạnh
Gió mạnh trên đất liền: Từ s ng sớm ngày mai (19/11) trên đất liền c c
tỉnh Kh nh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11; ở Phú
Yên và khu vực Nam Tây Nguyên có gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 8-9.
M a lớn trên đất liền: Từ đêm nay (18/11) ở c c tỉnh từ Quảng Nam đến
Bình Thuận Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có m a to đến rất to Từ đêm
mai do ảnh h ởng kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng c ng nên vùng m a
lớn có u h ớng mở rộng về phía Bắc (đến khu vực Bắc Trung Bộ)
Cảnh b o lũ: Từ ngày19-24/11 trên c c sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận
khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng uất hiện một đợt lũ Trong
đợt lũ này mực n ớc trên c c sông từ Quảng Trị đến Bình Định lên mức BĐ2BĐ3 và trên BĐ3; c c sông ở Hà Tĩnh Quảng Bình Phú Yên đến Bình Thuận
khu vực Tây Nguyên và l u vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2
trên c c sông suối nhỏ lên trên BĐ3
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông b o số 360/TB-UBND ngày
18/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu c c
thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố và Chủ tịch UBND ph ng
và c c đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ đ ợc giao kh n tr ơng
triển khai thực hiện hoàn thành tốt c c nhiệm vụ cụ thể nh sau:
1. y ban nhân dân c c ph ng
và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai
&TKCN c c ph ng
thành phố theo d i ch t chẽ di n biến của B o số 14
thông b o kịp th i cho nhân dân để chủ động phòng tr nh đề phòng B o đổ bộ
trực tiếp gây m a lũ lớn
Rà so t ph ơng n kế hoạch sơ t n dân khi có m a lũ lớn kết hợp phải ả
lũ công trình hồ chứa thủy lợi ngập lụt trên diện rộng ảy ra
- Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đ nh bắt và hoạt độgn trên biển kêu gọi
tàu thuyền đang hoạt động tìm nơi trú n an toàn Chú ý không để tàu neo đậu
ràng buộc vào c c chân cầu; đảm bảo tàu thuyền neo đậu chắc chắn theo đúng
quy định
Cử lực l ợng theo d i những điểm ung yếu có nguy cơ ảy ra sạt lở cao hỗ
trợ ng i dân kịp th i khi ảy ra sự cố
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2. C c cơ quan đơn vị th ng trực tìm kiếm cứu nạn của thành phố c c
Tiểu ban phòng chống thiên tai thành phố và c c ph ng
kiểm tra chu n bị
c c ph ơng tiện lực l ợng vật t theo kế hoạch đ đ ợc phân công sẵn sàng
tham gia ứng phó di d i sơ t n dân giúp dân chằng buộc nhà cửa kho tàng khi
có yêu cầu ho c lệnh điều động ứng cứu
3. C c thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố th ng uyên
theo d i nắm bắt di n biến th i tiết và công t c chu n bị ứng phó thiên tai trên địa
bàn mình đ ợc phân công phụ tr ch để có biện ph p ứng phó hỗ trợ kịp th i
4. Đài Truyền thanh Phan Thiết:
- Phối hợp với Phòng Kinh tế nắm bắt thông tin về ả lũ điều tiết an toàn
c c hồ chứa n ớc thông b o kịp th i cho nhân dân khu vực hạ du biết để chủ
động ứng phó; thông b o c c văn bản chỉ đạo triển khai của Tỉnh thành phố liên
quan đến công t c phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Có tr ch nhiệm thông b o liên tục c c bản tin di n biến về B o c c
Công điện chỉ đạo của UBND tỉnh thành phố và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
tỉnh thành phố đến c c ph ng
ban ngành và nhân dân trên địa bàn thành
phố biết để chủ động phòng ngừa ứng phó hiệu quả
5. Giao Phòng Kinh tế theo d i đôn đốc c c đơn vị địa ph ơng thực hiện;
tham m u UBND thành phố chỉ đạo ứng phó kịp th i với di n biến của p thấp
nhiệt đới và tham m u UBND thành phố b o c o cho Th ng trực Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh theo quy định
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24 gi ) theo d i di n biến của ATNĐ
chỉ đạo ứng phó và ử lý kịp th i c c tình huống ấu có thể ảy ra B o c o về
Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố (Phòng Kinh tế) theo quy định
7. C c thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn triển khai tốt c c ph ơng n và nhiệm vụ đ đ ợc phân công tại Công văn số
7694/UBND-KT (BCH) ngày 13/10/2017 về việc phân công nhiệm vụ thành
viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan
Thiết năm 2017
Yêu cầu Thủ tr ởng c c đơn vị thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
thành phố Chủ tịch UBND c c ph ng
nghiêm túc triển khai thực hiện /
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Nh trên;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- TT Thành ủy HĐND tp;
- CT, PCT UBND tp;
- L nh đạo VP;
- L u: VT QTM KT (Vũ 35b)
Người ký: Ủy ban Nhân
dân thành phố Phan
Thiết
Email:
phanthiet@binhthuan.go
v.vn
Cơ quan: UBND TP.
Phan Thiết, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 18.11.2017
15:46:54 +07:00

Người ký: Đỗ Ngọc Điệp
Email:
diepdn@phanthiet.binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: UBND TP. Phan
Thiết, Ủy ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 18.11.2017
15:46:26 +07:00

Đỗ Ngọc Điệp
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