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CÔNG ĐIỆN KHẨN  

Về việc ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG điện: 
 

          - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

          - Thủ trưởng các ngành và Đồn biên phòng Sầm Sơn .  

 
 Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia,  

Hồi 04 giờ ngày 23/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 

112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 330km, cách bờ biển Bình 

Định khoảng 340km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 560km. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán 

kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

          Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành 

bão.Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 

15,1 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến 

Bình Định, cách huyện đảo Lý Sơn 30km, cách Quy Nhơn 150km. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Do ảnh 

hưởng của rãnh áp thấp từ chiều tối, đêm nay (23/9) đến ngày 25/9 ở Thanh Hóa 

có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa các nơi phổ biến từ 

100 - 200mm/đợt, có nơi trên 200mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp 

nhiệt đới. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các 

thành viên Ban chỉ đạo PCTT-TKCN & Phòng thủ dân sự và các thành viên phụ 

trách địa bàn các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các 

tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến 

của ATNĐ để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. 

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 11,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây 

kinh Tuyến 113,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn 

biến của ATNĐ tại các bản tin của cơ quan dự báo); kiểm đếm tàu thuyền đang 

ở biển nhà, hoạt động ở các ngư trường tỉnh ngoài, lực lượng lao động để nắm 

bắt kịp thời. Khu vực sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản, tranh thủ thời tiết thuận lợi 

đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ mùa; diện tích các cây trồng vụ Đông 



mới gieo chủ động khơi thông dòng chảy, chống úng khi có mưa lớn xảy ra 

tránh để diện tích cây ngô và cây rau màu mới gieo bị ngập úng, hư hại 

2. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, 

cứu nạn khi có tình huống. 

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo diễn biến thiên 

tai và tình hình thiệt hại (nếu có) về Văn phòng phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu 

nạn huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy 

PCTT-TKCN&PTDS huyện và tỉnh./. 
 

Nơi nhận : 
- Như  trên;  
- TTr.HU, TTr.HĐND huyện (b/c); 

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

- Trung tâm văn hóa, TT, TT & DL huyện (đưa tin); 

- Lưu.                                              

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Thế Anh 
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