UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67

/PCTT

V/v theo dõi diễn biến vùng áp thấp trên
biển Đông, chủ động phương án ứng phó
khi có thiên tai xảy ra.

Đồng Nai, ngày22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh;
- Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố Long
Khánh, TP. Biên Hòa;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.
Theo thông tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc
gia. Hồi 13 giờ ngày 22 9, vị trí trung tâm v ng áp thấp ở vào khoảng 12,2-13,2
độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km v
phía Bắc Đông Bắc. Trong 12 giờ tới, v ng áp thấp di chuyển chủ yếu theo
hư ng Tây Tây Bắc, m i giờ đi được 15-20km và có khả năng m nh lên thành
áp thấp nhiệt đ i. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đ i di
chuyển chủ yếu theo hư ng Tây Tây Bắc, m i giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ
ngày 23 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đ i ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh
Đông, cách bờ biển Đà N ng khoảng 340km, cách bờ biển Bình Định khoảng
240km v phía Đông. Sức gió m nh nhất v ng gần tâm áp thấp nhiệt đ i m nh
cấp 6-7 (40-60km giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt
đ i di chuyển chủ yếu theo hư ng Tây Tây Bắc, m i giờ đi được 15-20km, đi
vào khu vực t Th a Thiên Huế đến Bình Định sau đó suy yếu dần thành một
v ng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Vị trí trung tâm v ng áp thấp ở khoảng
15,9 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió m nh nhất ở trung tâm v ng áp
thấp giảm xuống dư i cấp 6 (dư i 40km giờ).
Thời tiết khu vực tỉnh Đồng Nai: Trong 06 giờ qua khu vực Đồng Nai có
mưa nhi u nơi, có nơi mưa v a, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa t i một số
nơi như sau: Sông Ray 30mm, Phú Th nh 27mm, Cẩm Mỹ 20mm. Dự báo
trong chiều tối, đêm nay và ngày mai (23/09), thời tiết tỉnh Đồng Nai có mưa
rào xảy ra diện rộng, rải rác mưa v a, có nơi mưa to và dông, cục bộ có mưa rất
to. Lượng mưa phổ biến t 20-40mm 24h, có nơi trên 40mm 24h. Trong cơn
dông đ phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật m nh.
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Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của vùng áp thấp (sau đó có thể m nh lên
thành áp thấp nhiệt đ i) trên biển Đông có thể gây ra như: Mưa l n gây ngập lụt,
dông lốc, lũ quét, s t lở đất…, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến
phức t p trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
n n (PCTT-TKCN) tỉnh đ nghị các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh;
Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây
dựng tỉnh; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình v ng áp thấp (sau đó có thể m nh
lên thành áp thấp nhiệt đ i) trên biển Đông, để có biện pháp ứng phó kịp thời
v i các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
2. Tuyên truy n, thông tin cảnh báo kịp thời v tình hình thời tiết đến các tổ
chức, người dân trên địa bàn để chủ động đ phòng ảnh hưởng của vùng áp thấp.
3. Rà soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên tai
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đ o của Thủ tư ng Chính phủ
(Công điện số 1107 CĐ-TTg ngày 31 8 2021 và văn bản số 1100 TTg-NN ngày
23 8 2021), Sổ tay hư ng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 16 QĐTWPCTT ngày 23 8 2021 và các văn bản chỉ đ o của Ban Chỉ đ o Trung ương
v phòng, chống thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn
trong trường hợp xảy ra mưa, lũ l n, ngập lụt, lũ quét, s t lở đất, đồng thời đảm
bảo phòng, chống dịch cho các địa điểm sơ tán, s n sàng lực lượng, phương tiện
để huy động khi cần thiết.
4. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi bố trí cán bộ, công nhân theo dõi,
bám sát các công trình thủy lợi (như hồ chứa, đập dâng) vận hành, đi u tiết hợp
lý để đảm bảo tiêu thoát lũ và an toàn công trình khi có mưa l n xảy ra.
5. Khi có ngập lụt, lũ l n xảy ra, các địa phương huy động lực lượng chốt
trực t i những khu vực ngập sâu, nư c chảy xiết hư ng dẫn người dân lưu thông
an toàn, tránh tai n n do bị nư c cuốn trôi, đồng thời cắm biển báo nguy hiểm
t i các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.
6. Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh được phân công
theo dõi các địa bàn, đôn đốc, chỉ đ o các địa phương triển khai phương án
phòng tránh, ứng phó kịp thời v i v ng áp thấp (sau đó có thể m nh lên thành áp
thấp nhiệt đ i), đảm bảo an toàn tính m ng, tài sản của nhà nư c và người dân.
7. Các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời diễn biến tình hình thiên tai v
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh - Chi cục Trồng trọt,
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Bảo vệ thực vật và Thủy lợi (số điện tho i: 02513.825.771, fax: 02513.816.130,
email: pctttinhdongnai@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy PCTTTKCN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đ o, xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ông Cao Tiến Dũng – CT UBND tỉnh – Trưởng
ban BCH PCTT-TKCN tỉnh (để báo cáo);
- Ông Võ Văn Phi - PCT UBND tỉnh- PTB thường
trực BCH PCTT-TKCN tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở NN&PTNT;
- Các thành viên BCH.PCTT-TKCN Sở NNPTNT;
- Chi cục Trồng trọt, BVTV& Thủy lợi;
- Lưu: VT, PCTT (PC-Hiếu).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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