
  

CÔNG ĐIỆN  

Số 32 - Hồi 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2022 

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI,  

TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA 

 

ĐIỆN: 

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

biển; 

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

phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài 

Thông tin Duyên hải Thanh Hóa; 

- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa. 

 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc 

gia, hồi 07h00 ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ 

Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24h tới 

bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km/h, sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và đi vào biển Đông.   

Thực hiện Công điện số 37/CĐ-QG ngày 29/10/2022 của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy 

ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để chủ động ứng 

phó với diễn biến của bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành 

phố ven biển và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một 

số nội dung sau: 

1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương 

tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) đang hoạt động trên 

biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, 

thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên 

Biển Đông trong 24h tới được xác định từ vĩ tuyến 13,0 - 17,5 độ Vĩ Bắc; phía 

Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong 

các bản tin dự báo). 

2. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực 

ảnh hưởng của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên 
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lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu 

có thể xảy ra.  

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

có tình huống. 

4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh 

báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp 

ứng phó.  

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Thông 

tin Duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, truyền 

thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn 

phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường 

trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐQG về PCTT, Ủy ban Quốc  

gia ƯPSCTT và TKCN 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các phó Trưởng ban 

- Chánh Văn phòng, các Phó CVP; 

- Các TV BCH tỉnh phụ trách các  

địa phương ven biển (để chỉ đạo); 

- Lưu VPTT Chỉ huy PCTT. 

(để b/c); 

TL. TRƯỞNG BAN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

THƯỜNG TRỰC CHỈ HUY PCTT 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Khương Anh Tấn 
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