
 

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

   TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   3197     /UBND-KT  Bình Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

V/v khẩn trương phối hợp 

với địa phương trực tiếp 

kiểm tra, chỉ đạo ứng phó 

cơn bão số 4  

                                           

Kính gửi: Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh. 

 

Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 

giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh 

Đông, trên vùng biển phía Đông khu vưc̣ Bắc và giữa Biển Đông, cách quần 

đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 

bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Sau đó, bão số 4 tiếp tục di 

chuyển theo hướng Tây và có xu hướng mạnh thêm khi đi vào vùng biển Quảng 

Tri-̣Quảng Ngaĩ, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.    

Thực hiện Công điện số 855/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ứng phó với cơn bão số 4; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:  

1. Ngay trong ngày 26/9/2022, trực tiếp đi kiểm tra, chỉ huy, chỉ đạo, 

điều hành công tác ứng phó, phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, 

cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, đơn vị, ngành phụ trách; 

chủ động điều hành, phối hợp triển khai công tác ứng phó, phòng tránh, cứu 

hộ, cứu nạn trước, trong và sau thiên tai, sự cố, thảm họa theo phương châm “4 

tại chỗ” trên phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị, ngành được phân công 

tại quyết định tại Quyết định số 101/QĐ-PCTT ngày 06/5/2022 của Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (kèm theo).  

Phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo, kiểm tra rà soát kế hoạch, 

triển khai các phương án về phòng tránh thiên tai và sự cố trên địa bàn, phương 
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án sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, của nhà 

nước và phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện.  

2. Thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Văn 

phòng BCH cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng chống thiên tai theo quy định./. 

Nơi nhận:             KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;             PHÓ CHỦ TỊCH                      
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;      

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH; Báo Bình Thuận; 

- Lưu: VT, TTTT, KT. Thường.              

 

 

             Nguyễn Văn Phong        
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