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Số:         /PCTT,TKCN&PTDS 

V/v chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả 

năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển. 

 

      Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2022 
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Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố ven 

biển: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, 

thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn; 

- Các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá. 

 
 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên 

khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự 

báo khoảng đêm 27 và ngày 28/6, vùng áp thấp này đi vào khu vực Bắc và giữa 

Biển Đông, khoảng ngày 29/6-02/7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành 

áp thấp nhiệt đới và bão. Ngoài ra, từ ngày 29/6, khu vực phía Nam biển Đông 

(bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà 

Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng 

biển cao 2-3m. 

Thực hiện Công văn số 334/VPTT ngày 27/6/2022 của Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; để chủ động ứng phó, 

giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đề 

nghị Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố ven biển 

và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của vùng áp 

thấp và gió mạnh trên biển Đông; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các 

phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh 

đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì 

thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có 

tình huống. 

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn 
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phòng thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố 

ven biển và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     

- Như trên; 

- Ban chỉ đạo QG về PCTT; 

- UBQG UPSC,TT và TKCN; 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng, các Phó CVP; 

- Đài PT và TH Thanh Hóa; Đài TTDH 

Thanh Hóa (để phát tin); 

- Lưu VP.                                                                     

 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

 

 

 

 

Khương Anh Tấn 

 

 
 

 

 

(để b/c); 
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