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V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt 
đới, bão, mưa lũ. 

 

Kính gửi:  
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố 

 
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND hồi 15giờ 00’ ngày 29/10/2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ.  

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt 
đới trên Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực 
các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Thuận. Do tác động của không khí lạnh 
kết hợp với hoàn lưu của bão, khu vực ven biển có gió mạnh, sóng lớn, có thể xảy ra 
mưa lớn, nguy cơ gây lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất cục bộ, kéo dài. Càng vào gần 
bờ, bão di chuyển với tốc độ nhanh, hướng đi và diễn biến phức tạp. 

         Hồi 04 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ 
Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh 
Bình Định-Ninh Thuận khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 
tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ 
cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 
được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở 
khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi-
Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật 
cấp 11. 

 Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (có tên quốc tế 
Matmo). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, 
các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, 
phòng VHTT các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo và 
theo dõi diễn biến, vùng nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng của cơn bão số 5; nghiêm túc 
tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực bão tại cơ quan, đơn vị 
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.  

2. Các công việc cụ thể: 

a) Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở văn bản chỉ đạo về các công việc 
triển khai chủ động ứng phó cơn bão số 5, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài 
sản, phương tiện của ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu có sự cố xảy 
ra. 
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b) Phòng Quản lý Du lịch Sở tham mưu văn bản thông báo cho các cơ sở lưu 
trú du lịch và du khách trên địa bàn tỉnh nắm bắt về diễn biến của cơn bão số 5; 
đồng thời, phối hợp Hiệp hội du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, UBND các địa 
phương có phương án di dời, đảm bảo an toàn cho du khách. Thông báo cho các chủ 
Khu du lịch đang đầu tư xây dựng và đang hoạt động triển khai các biện pháp ứng 
phó sạt lở bờ biển do sóng mạnh, triều cường dâng cao và an toàn công trình khi bão 
đổ bộ. 

c) Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình Sở kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực 
hiện Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần gia cố các Bảng hiệu, Banron, cờ 
phướng treo trên các tuyến đường. 

d) Giao Thanh tra Sở cùng với Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Phòng 
Quản lý Du lịch kiểm tra việc triển khai các công việc chủ động ứng phó với cơn 
bão số 5 theo tinh thần công văn này.   

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương tập 
trung triển khai ngay các công việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 và báo cáo 
về Sở trước 15 giờ 00 ngày 30/10/2019 để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng 
hợp, báo cáo với UBND tỉnh theo quy định./. 

 

    
Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (B/c); 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 
- BGĐ Sở VHTTDL; 
- Trang web Sở VHTTDL, 
- Trung tâm TTXTDL;      

- Lưu: VT.          Võ Thành Huy  
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