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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ứng phó với ATNĐ trên biển Đông

Kính gửi: - Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố ven
biển từ Quảng Ninh đến Bình Định;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ: Công Thương, Giao thông vận
tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên
và Môi trường.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tối ngày
6/8 vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi
19h00, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách
quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di
chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h00 ngày 07/8, vị
trí tâm ATNĐ ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông
(Phi-líp-pin) 50km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp
6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6,
giật cấp 8) là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến
117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung
ương PCTT thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ, ngành, các
tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ trên biển Đông; thông báo, hướng dẫn
kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của ATNĐ; duy trì
thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2. Sẵn sàng tổ chức công tác kiểm đếm tàu thuyền; lực lượng, phương tiện cứu hộ,
cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực
Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó SCTT và TKCN ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);
- Chánh Văn phòng BCĐ TWPCTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng UBQGUPSCTT&TKCN;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Đài THVN, TTXVN, HT đài TTDH, Cổng TTĐT CP;
- Lưu VT.

