
CÔNG ĐIỆN  

Số:       - Hồi 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 năm 2020 

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THANH HÓA 

Điện: 

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

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao 

thông Vận tải; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải 

Thanh Hóa. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối ngày 

12/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn 

bão số 1, có tên quốc tế là NURI); hồi 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào 

khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

390 km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 

cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo 

hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm; đến 7 

giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, 

trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của bão, 

ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa 

bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển 

cao 3-5,5 m; biển động rất mạnh. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1 và mưa lớn, Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, 

thành phố ven biển và các ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão; thông tin, thông báo 

kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động 

trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc 

không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới 

được xác định: phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông, từ vĩ tuyến 16,0 đến 

22,0 độ Vĩ Bắc và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự 

báo. 

2. Tổ chức kiểm đếm và duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, thuyền đang 

hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. 

3. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp 

thời triển khai ứng cứu khi có tình huống xảy ra. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải 
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Thanh Hóa tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin dự báo, cảnh báo về 

diễn biến của bão. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./. 

  
                                 

Nơi nhận:                                     
- Như trên;                                                             

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- UBQG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;            (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                            

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh 

phụ trách các huyện, TX, TP ven biển (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, NN, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Nguyễn Đức Quyền 
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