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

HUYỆN TUY PHONG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   2457  /UBND-KT                           Tuy Phong, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

 
V/v chủ động, theo dõi 

ứng phó với cơn bão số 

4 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên BCH Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND, hồi 19 giờ 30 phút ngày 

25/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

 Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tin phát lúc: 

05h00. 
 Sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-

Dông (Phi-lip-pin), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 04 năm 2022. 

 Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, 

trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-

149km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 

230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 

100km tính từ tâm bão. 

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

mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 04 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ 

Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông 

Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-

149km/giờ), giật cấp 16.   

 Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở 

lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh 

tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều 

có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro 

thiên tai: Cấp 3.   

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi 

giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm 

bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền Đà Nẵng-Bình 

Định khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

HỎA TỐC 

 



 2 

13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17. 

 Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ 

cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây 

kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng 

nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc 

xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.     

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi 

giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp 

thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ 

Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực trên khu vực phía Nam Lào. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. 

 Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo 

hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, suy yếu và tan dần. 

 Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven 

bờ: Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo 

Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 

10-11; vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động 

dữ dội. 

 Từ trưa 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận 

(bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng 

lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 8-10m, 

biển động dữ dội. Từ tối và đêm 27/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế 

đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Trị 

đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập úng tại khu 

vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và 

các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, 

sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. 

 Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực ven 

biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, 

giật cấp 9-10; ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ 

sáng sớm ngày 28/9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 

cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9; giật cấp 12-13; khu 

vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28/9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi 

cấp 9, giật cấp 11. 

 Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều 27/9 đến ngày 28/9 ở khu vực từ Trung Trung 

Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to, đến rất to, dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ 

biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ 28-30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu 

vực Bắc Trung Bộ. 

 Cấp độ rủi ro thiên tai: 
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: Cấp 4 

 Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: Cấp 3.    

 Đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp 
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đến khu vực tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện Tuy Phong nói riêng. Để chủ động 

sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và tình hình mưa to gây lũ, ngập lụt trên diện 

rộng, lũ quét ở các khu vực ven sông, suối, vùng núi, kết hợp phải xả lũ của các hồ 

chứa thủy lợi, nguy cơ cao ngập lụt cho các vùng dân cư khu vực hạ du các hồ chứa, 

vùng trũng, thấp, ven sông, ven suối đang diễn biến phức tạp; đồng thời để tránh bị 

động, chủ quan trong công tác chỉ đạo ứng phó; lơ là trong công tác trực ban theo 

dõi tình hình.  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện tốt các Phương án, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện của cấp huyện, xã đã ban hành trong công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2022, trong đó tập trung một số nội dung, 

công việc sau: 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và diễn biến của bão (vị trí được 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật liên tục theo các bản tin 

hoặc trên nhóm Zalo “Thông tin về PC thiên tai” hoặc qua điện thoại); tình hình 

gió mạnh, sóng lớn, triều cường, mưa lũ và xả lũ các hồ chứa thủy lợi, vùng nguy cơ 

ngập cao để chủ động sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, nhất là người ở trên 

các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, trên tàu thuyền khi vào bến neo đậu, 

trong các nhà không an toàn, các khu dân cư ven biển, cửa sông; mưa lớn gây lũ, lũ 

quét, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi các khu vực hay bị sạt lở ven biển, ven sông, ven suối, đồi núi… 

nhất là các khu vực dân cư, khu du lịch ven biển để thông báo cho người dân, khách 

du lịch biết, chủ động ứng phó; có kế hoạch sản xuất phù hợp; chủ động chỉ đạo, 

kiểm tra công tác chằng, chống nhà cửa, kho tàng, công sở, bao gồm các công trình 

đang xây dựng; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn theo 

phương châm  “4 tại chỗ”. Chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm 

thiết yếu để đề phòng, tránh lúng túng nếu có bão đổ bộ, lũ, ngập lụt chia cắt lâu 

ngày, tránh bị cô lập. 

 Thông báo cho các chủ khu du lịch, các Resort ven biển biết thông tin về gió 

mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường nguy hiểm đến tính mạng cho khách du lịch khi 

tắm biển, lướt ván,...; cắm biển cảnh báo để khách và người dân trong khu vực biết 

chủ động ứng phó. 

 UBND các xã Vĩnh Tân, Bình Thạnh và thị trấn Phan Rí Cửa chú ý tình hình 

nuôi lồng bè tại địa phương. Riêng UBND xã Vĩnh Tân đặc biệt chú ý tình hình Bãi 

xỉ, có biện pháp xử lý kịp thời. Trong trường hợp vượt khả năng kiểm soát của địa 

phương thì báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng 

Nông nghiệp – PTNT). 

 UBND các xã, thị trấn (Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Liên Hương, 

Phước Thể, Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phan Rí Cửa và Hòa Minh) theo dõi tình hình điều 

tiết nước và xả lũ của các hồ chứa thủy lợi: Hồ Đá bạc, hồ Lòng sông, hồ Phan 
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Dũng và hồ Cà Giây – khu vực Sông Lũy qua các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của 

huyện có liên quan hoặc trên nhóm Zalo (Thông tin về PC thiên tai) hoặc qua điện 

thoại; đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhân dân biết nội dung thông 

báo này và cẩn thận đề phòng trong quá trình sản xuất, đi lại, neo đậu tàu thuyền 

trên sông và khi mưa, có lũ không qua sông, không tiếp tục lao động sản xuất trong 

vùng tác động lũ của các hồ chứa thủy lợi. 

 2. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương, Đồn Biên phòng Hòa Minh 

phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Phan Rí Cửa, UBND các xã, thị trấn và các đơn 

vị có liên quan: kiểm tra, rà soát, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền 

đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão (vị trí được 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật liên tục theo các bản tin) 

để chủ động phòng tránh và về nơi tránh trú an toàn; theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt 

chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền; duy trì thông tin liên lạc với các chủ 

phương tiện để hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống, sự cố, tại nạn có thể 

xảy ra trên biển. Hướng dẫn, bố trí việc neo đậu tàu thuyền, phương tiện vận tải tại 

các bến cảng, khu neo đậu đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào neo đậu 

tránh, trú bão và xả lũ hồ chứa. 

 3. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Phối hợp với UBND xã VĩnhTân và các 

đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, tham mưu, đề xuất và có biện pháp đảm bảo 

an toàn cho khu vực bãi xỉ, kho chứa than. 

 4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Thường xuyên kiểm tra các khu vực sạt lở trên 

tuyến đường của huyện và công trình kè… phát hiện kịp thời các sự cố về giao 

thông; chuẩn bị phương tiện, lực lượng, trang thiết bị trong công tác đảm bảo an 

toàn giao thông và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, biện pháp 

khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt. 

 5. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chủ động phối hợp với Ban Quản lý du lịch 

Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan kiểm tra, rà soát, sẵn sàng 

phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch ven biển, ven 

sông, ven suối, đồi núi…, thông báo cho các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực du 

lịch trên địa bàn huyện biết, khuyến cáo du khách không tắm biển trong những ngày 

thời tiết xấu, dòng nước thay đổi nguy hiểm đến tính mạng. 

 6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đơn vị: Công an, Quân sự, Đồn Biên 

phòng, Đoàn thanh niên, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hội chữ thập đỏ 

huyện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, trang thiết bị, lực 

lượng xung kích ứng cứu, tham gia hỗ trợ, ứng cứu các địa phương, người dân thu 

hoạch sản xuất (nếu có), tiến hành di dời sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi 

xảy ra thiên tai. 

 7. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện: Theo 

dõi, cập nhật thông tin, diễn biến của cơn bão; tình hình gió mạnh, sóng lớn, triều 

cường, sạt lở bờ biển; tình hình mưa, lũ, ngập lụt, tình hình điều tiết nước và xả lũ 

của các hồ chứa thủy lợi để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn và đến mọi 

người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. 
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 8. Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận - Chi nhánh Tuy 

Phong: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kiểm tra an toàn các công trình hồ chứa 

thủy lợi; chủ động điều tiết nước hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn 

cho người dân ở khu vực hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ; đồng thời có thông báo 

bằng văn bản và thông báo qua điện thoại hoặc thông báo trên nhóm Zalo (Thông tin 

về PC thiên tai) cho các địa phương, các đơn vị có liên quan về tình hình điều tiết 

nước và xả lũ của các hồ chứa thủy lợi trước 6 giờ khi điều tiết lũ. 

 9. Các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 15/4/2022; Quyết định số 

1651/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Tuy Phong căn cứ nhiệm vụ 

phân công và địa bàn phụ trách để thực hiện (trong trường hợp các thành viên theo 

Quyết định có thay đổi thì thủ trưởng đơn vị thực hiện). 

 10. Tổ chức trực ban nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị và địa phương để 

theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, vùng nguy hiểm của bão 

ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực huyện Tuy Phong. Không chủ quan, lơ là trong mọi 

tình huống, nhằm chủ động trong công tác ứng phó, chỉ đạo, điều hành phòng, 

chống bão, mưa, lũ, ngập lụt, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản, tàu thuyền, 

công trình cơ sở hạ tầng...; báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện và Văn phòng Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để theo dõi chỉ đạo kịp 

thời./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Trực 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Chánh, các Phó VP/HĐ–UB huyện; 

- Lưu: VT, KT. 
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