
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM  

CỨU NẠN KIÊM PHÒNG THỦ DÂN SỰ HUYỆN BỐ TRẠCH điện: 
 

 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Hòa; 

- Công an huyện; 

- Hải đội trưởng Hải đội 2;  

- Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình; 

- Giám đốc Chi nhánh Thủy nông Bố Trạch; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm 

phòng thủ dân sự các xã, thị trấn. 

 

Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, hồi 07 giờ 

ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ 

Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo 

trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 

được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 

giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách 

huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Đến 07 giờ ngày 13/6, 

vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay 

trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông 

trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 

độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm được 

điều chỉnh theo diễn biến của bão tại các bản tin của cơ quan dự báo). Toàn bộ tàu 

thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió 

mạnh và lốc xoáy.  

Trên vùng biển Quảng Bình, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc 

cấp 6, giật cấp 7, biển động, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên đất liền 

Quảng Bình từ chiều nay và ngày 13/6 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, 

với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong mưa 

dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự 

huyện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm 

Phòng thủ dân sự các xã, thị trấn; các phòng, ngành, đơn vị chỉ đạo triển khai thực 

hiện một số nội dung sau:  

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH  

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

KIÊM BAN CHỈ HUY PTDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CĐ-BCH    Bố Trạch, ngày        tháng 6 năm 2021 

  



1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 12/6/2021 của Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh. 

2. Đồn Biên phòng Lý Hòa, Hải đội 2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, UBND các xã ven biển tập trung rà 

soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền; theo dõi chặt chẽ, thông tin kịp thời 

hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; hướng dẫn, kêu gọi các phương tiện đang 

hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy 

hiểm, nhất là tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm cần khẩn trương 

vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương 

tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra 

khơi của các tàu thuyền; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, không để 

tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Cảnh báo các khu dân cư ven sông, ven suối đề phòng lũ quét, sạt lở đất để 

chủ động phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.  

- Chủ động nắm thông tin người dân đang còn đi rừng hoặc đang ở các lán, 

trại trong rừng chưa về, thông báo để tìm nơi trú ẩn an toàn đề phòng lũ quét và sạt 

lở đất. 

- Sẵn sàng các phương án bảo vệ sản xuất, chủ động tiêu nước đề phòng 

mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng. 

- Đối với các xã, thị trấn có người dân sinh sống ở vùng nguy cơ cao bị sạt 

lở đất, sạt lở núi chủ động có phương án cần thiết để di dời, sơ tán đảm bảo an 

toàn cho các hộ dân hiện đang ở tại các khu vực này.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển triển nông thôn hướng dẫn, phối hợp 

với Chi nhánh Thủy nông Bố Trạch và UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ 

lượng mưa để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du đồng thời tranh thủ 

tích trữ nước để đảm bảo nước tưới vụ Hè Thu. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Lý Hòa, 

Hải đội 2 và UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt 

đới, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy 

ra. 

6. Đài Truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật về diễn biến của áp thấp 

nhiệt đới và mưa lũ để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng 

tránh và ứng phó. 

Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự các 

xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- BCH PCTT và TKCN kiêm PTDS tỉnh;      

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                 (để b/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN kiêm PTDS huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thủy 



 


		thuynv.bt@quangbinh.gov.vn
	2021-06-12T16:48:21+0700


		2021-06-12T16:55:41+0700


		2021-06-12T16:56:30+0700


		botrach@quangbinh.gov.vn
	2021-06-12T16:57:29+0700


		botrach@quangbinh.gov.vn
	2021-06-12T16:57:57+0700




