
   

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

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/CĐ-UBND Bình Thuận, hồi 09 giờ 00’ ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

ĐIỆN: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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, đơn vị của tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh. 

Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ 

ngày 20/12/2021, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh 

Đông, ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió 

mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. 

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông 

Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần. Đến 07 giờ ngày 21/12, vị trí 

tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông 

(Trung Quốc) khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 

bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

 Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, 

giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 

115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy 

cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng 

Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiêṭ đới, 

sau đó tiếp tuc̣ suy yếu thành môṭ vùng áp thấp trên khu vưc̣ phía Bắc Biển 

Đông. 

Căn cứ tình hình trên và ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải, cho chủ phương 

tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động vận tải và đánh bắt hải sản trở lại bình thường 
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nhưng phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão số 9, tình hình 

thời tiết, gió mạnh, sóng lớn trên biển, nhất là diễn biến của gió mùa Đông Bắc 

để chủ động phòng tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện. 

2. Giải tỏa công tác trực ban (24/24 giờ). Tuy nhiên, các sở, ngành liên 

quan và địa phương lưu ý phân công trực để theo dõi chặt chẽ tình hình thời 

tiết, mưa, lũ, gió mạnh, sóng lớn, sạt lở bờ biển nhằm chủ động trong chỉ đạo 

điều hành, ứng phó và báo cáo diễn biến bất thường về thiên tai trên địa bàn 

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 (báo cáo);            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Các PCTUBND tỉnh;  

- Mặt trận, đoàn thể của tỉnh; 

- Như trên; 

- Báo Bình Thuận; 

- Trung tâm Thông tin;       

- Lưu: VT, KTThường.          Nguyễn Văn Phong 
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