
   

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/CĐ-UBND Bình Thuận, hồi 16 giờ 00’ ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

ĐIỆN: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; 

- Thành viên BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13 giờ 

ngày 17/12, baõ RAI có vi ̣ trí ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh 

Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin), cường đô ̣

maṇh cấp 14-15, giâṭ trên cấp 17. Dự báo bão tiếp tuc̣ di chuyển theo hướng 

Tây Tây Bắc với tốc đô ̣khoảng 25-30km/h. Như vâỵ, chiều nay, baõ RAI se ̃

vươṭ qua phía Bắc đảo Pa-la-oan, đi vào khu vưc̣ giữa Biển Đông, trở thành 

bão số 9 năm 2021. Sau khi vào Biển Đông, cường đô ̣bão giảm xuống cấp 13-

14, giâṭ cấp 17, đây vẫn là cấp bão rất mạnh.  

Sáng 19/12, dự báo khi bão số 9 đi vào kinh tuyến 110-111,0 độ Kinh 

Đông, cường độ bão duy trì ở cấp 12-13, giật trên cấp 15; cách đất liền từ Bình 

Định đến Khánh Hòa khoảng 280km, với bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 

300km thì vùng ven biển đã bắt đầu cảm nhận được gió, mưa tăng dần. Đây là 

cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, xảy ra vào cuối mùa mưa bão, 

tương tác với không khí lạnh kết hợp với triều cường, sóng to, gió lớn nên diễn 

biến hết sức phức tạp, khó lường. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 

tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI lúc 14 giờ 

00’ ngày 17/12/2021 và để chủ động ứng phó hiệu quả, phòng tránh kịp thời, 

hạn chế thiệt hại do bão RAI (cơn bão số 9) gây ra, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan không 

chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực 

hiện có hiệu quả các ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-

UBND ngày 16/12/2021; đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

1. Cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải 

sản trên biển từ 06 giờ 00’ sáng ngày 18/12/2021. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội 

HỎA TỐC 
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Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn các chủ phương tiện, kêu gọi các 

tàu đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào 

vùng nguy hiểm của bão (vùng nguy hiểm được Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia cập nhật thường xuyên); hướng dẫn neo đậu, sắp xếp tàu 

thuyền tại các bến bãi đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các tàu nhỏ 

công suất dưới 30Cv nên kéo lên bờ để bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ trực tiếp. 

2. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, các Đài Phát thanh - Tiếp 

phát sóng truyền hình địa phương, Báo Bình Thuận, các cơ quan thông tấn báo 

chí phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, tăng thời lượng thông 

tin phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến của bão; 

hướng dẫn các kỹ năng neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an 

toàn cho người và tài sản, phòng chống dịch Covid-19. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra các vùng trọng điểm, vùng thường xuyên 

bị sạt lở khi bão đổ bộ ngay trong ngày 18/12/2021; triển khai ngay kế hoạch 

sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm ven biển, cửa sông nguy cơ bị sóng biển, 

triều cường gây nước dâng cao ở các vùng trũng, ngập lụt; cắt tỉa cây xanh, 

chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở, các khu vực có lồng, bè 

nuôi trồng thủy sản trên biển nhất là huyện Phú Quý, Tuy Phong, có biện pháp 

gia cố chắc chắn, giảm tối đa thiệt hại có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền; 

đồng thời, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (đã 

được hướng dẫn tại Công văn số 3813/SYT-NV ngày 11/9/2021 của Sở Y tế). 

- Báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp) trước 16 

giờ ngày 18/12/2021. 

- Riêng Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chủ động trong mọi tình huống 

không để bị động khi bị cô lập, nhất là tình huống khi bị chia cắt giữa đảo với 

đất liền khi bão vào biển Đông ảnh hưởng trực tiếp; sẵn sàng lực lượng, vật tư, 

phương tiện, nhu yếu phẩm, thuốc y tế để ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm an 

toàn trên biển trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

4. Sở Y tế phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo công tác an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực dự kiến sơ tán tập 

trung, khu cách ly; đảm bảo và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên 

tai thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất lọc nước để hỗ trợ các địa 

phương khi có yêu cầu. 
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5. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm 

tra công trình hồ chứa, có phương án vận hành an toàn, bảo đảm điều tiết, an 

toàn hồ, đập, kè, công trình thủy lợi khi bão đổ bộ vào đất liền; có thông báo 

kịp thời phương án xả lũ để người dân vùng hạ du chủ động ứng phó. 

6. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong phối hợp Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức chỉ đạo, yêu cầu các Ban Quản lý dự án và nhà thầu đang làm 

việc tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân triển khai ngay các biện pháp 

ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho người, công trình, 

khu vực bãi xỉ, than khi có bão đổ bộ. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra các dự án khai thác khoáng 

sản, các moong chứa nước để khai thác, chế biến nhất là các dự án nằm ở vị trí địa 

hình cao, đồi dốc, có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố khi bão lũ đổ bộ. 

8. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch kiểm tra 

các dự án du lịch, công trình ven biển tại vị trí có địa hình cao, trên đồi, trực 

tiếp đấu nối vào tuyến đường giao thông, gần khu dân cư đang xây dựng, thi 

công các hạng mục công trình,.. để có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

khi bão đổ bộ, xảy ra mưa lũ, sạt lở cục bộ trên địa bàn các địa phương ven biển. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra các 

công trình hạ tầng viễn thông, tháp truyền hình,... có biện pháp đảm bảo an toàn 

về người và tài sản khi bão đổ bộ. 

10. Sở Giao thông vận tải kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông; 

chuẩn bị sẵn sàng vật tư, lực lượng tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ sạt 

lở, ngập lụt để chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt. 

11. Công ty Cổ phần Điện lực Bình Thuận kiểm tra hệ thống đường dây 

tải điện, công trình điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn trước khi bão vào; đồng 

thời, huy động lực lượng khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

12. Yêu cầu các địa phương, lực lượng công an, quân sự, biên phòng 

triển khai ngay sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu 

điều động, tiếp ứng xuống địa bàn.  

13. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, 

tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh khi bão đổ bộ, thông báo kịp thời cho chính 

quyền và đến mọi người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. 

Yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo phân công phụ trách 
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địa bàn, chủ động phối hợp với các địa phương trực tiếp kiểm tra, nhất là các 

khu vực neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập 

lụt, các công trình đê kè đang thi công,... để tập trung chỉ huy, chỉ đạo công tác 

ứng phó bão, báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh)./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- BCĐQG PCTT (b/c);                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;  

- Mặt trận, đoàn thể của tỉnh; 

- Như trên; 

- Báo Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin;         
- Lưu: VT, KT Thường.               Nguyễn Văn Phong 
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