
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STNMT-KSNKTTV&BĐKH 

 

V/v triển khai Công điện 09/CĐ-UBND tập 

trung ứng phó bão Molave (bão số 9) 

  

Khánh Hòa, ngày     tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Công điện 09/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc tập trung ứng phó 

bão Molave (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo như sau: 

 I. Diễn biến bão số 9: 

 Hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh 

Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh 

từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 

10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. 

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 

được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 

khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến 

Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật 

cấp 17. 

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

trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh 

tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có 

nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

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

đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp 

nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 

giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, 

trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp 

giảm xuống dưới cấp 6 ( dưới 40km/giờ). 

 Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao 

gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo 

Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển 

cao từ 8-10m; biển động dữ dội. 

 Cấp độ rủi ro thiên tai do Bão số 9: Cấp 4. 

 II. Các nội dung cần triển khai: 

1. Thường xuyên cập nhật thông tin: Cập nhật bản tin áp thấp và bão tại trang 

web của Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia: http://www.nchmf.gov.vn 

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động 

trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh 

hoặc thoát ra không đi vào vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác 

http://www.nchmf.gov.vn/


 

định là phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ (Vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo bản tin dự báo 

của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia) 

2. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên 

với chủ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng ATNĐ, kể cả tàu vận tải, 

du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

3. Kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng khi 

xảy ra thiên tai của từng địa phương (các khu vực xung yếu ngập lụt; các khu vực dân 

cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; các khu vực thoát lũ ở hạ lưu 

các hồ chứa; các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản); chủ động bố trí lực lượng, 

phương tiện kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực xung yếu, nguy hiểm nêu 

trên trước khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

4. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực 

trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Liên hệ các tổ chức, cá nhân 

có hệ thống xe cơ giới: máy xúc, mái đào, xe cẩu cứu hộ.. chuẩn bị phối hợp kèm số 

điện thoại liên hệ 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tăng thời lượng phát tin về diễn biến của ATNĐ 

để các cấp chính quyền, người dân và chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển 

biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. 

6. Kiểm tra, liên tục cập nhật thông tin về tình trạng mục nước các hồ chứa trên địa 

bàn, theo dõi tình hình hoạt động xã lũ. 

7. Thông báo đến các cơ sở đang hoạt động thi công xây dựng; các tổ chức có hoạt 

động khai thác khoáng sản (đất, đá...) trên địa bàn chuẩn bị công tác ứng phó, lên kế 

hoạch tạm nghỉ hoạt động trong thời gian mưa bão. 

8. Thông báo đến các trường học tại các vị trí vùng sâu, vùng xa, địa hình đi lại 

khó khăn hiểm trở để lên kế hoạch và thông tin cho các em học sinh, phụ huynh được 

biết; sắp xếp thời gian nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và cơ sở vật chất. 

III. Công tác triển khai đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Các đơn vị trực thuộc sở thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức về 

tình hình diễn biến của áp thấp, bão, đồng thời chủ động nâng cao tinh thần phòng 

chống thiên tai tại cơ sở làm việc và gia đình. 

- Chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai. 

- Tổ chức huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khi 

bão, bao gồm xe ô tô và các phương tiện có thể sử dụng cho công tác ứng phó. 

1. Các đơn vị: Trung Tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng 

ký quyền sử dụng đất; Trung Tâm phát triển Quỹ đất; chuẩn bị, tổ chức bố trí lực lượng 

trực ban 24/24 từ ngày 28/10/2020 để tiếp nhận thông tin và tình hình diễn biến của áp 

thấp nhiệt đới. 

2. Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lên phương án bảo vệ 

các trạm quan trắc, trường hợp cần thiết phải cử cán bộ trực 24/24, tránh gây thiệt hại về 

tài sản và con người. 



 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan và cập 

nhật kịp thời lên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường để toàn thể cán bộ, công 

chức nắm bắt thông tin; chịu trách nhiệm đảm bảo thông suốt thông tin trong quá trình 

làm việc. 

4. Toàn bộ lực lượng xung kích cơ quan, dân sự, Đoàn viên thanh niên của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu của lãnh đạo sở  

5. Chi cục Bảo vệ Môi trường: có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo sở trong công 

tác đảm bảo môi trường sau thiên tai và các dự báo môi trường có thể xảy ra. 

6. Chi Biển và Hải đảo: tham mưu lãnh đạo sở trong công tác bảo vệ tài nguyên 

môi trường biển đảo, xử lý vấn đề môi trường sau thiên tai và cách khắc phục ứng phó. 

7. Phòng Khoáng sản – Nước KTTV và BĐKH: thông báo đến các địa phương 

yêu cầu tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản lên phương án phòng tránh, 

giảm thiểu nguy cơ sạt lở, tạm dừng hoạt động trong thời gian mưa bão. 

8. Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo, gia cố các vị trí có khả 

năng bị ảnh hưởng lớn do gió lớn (hệ thống cửa kính của các phòng làm việc, cây xanh 

trong khuôn viên, các trụ cắm cờ, gia cố mái hiên trước bộ phận Văn thư bảo vệ…) 

9. Các phòng ban chuyên môn khác: kiểm tra đảo bảo hệ thống cửa kính, tài liệu 

tránh để trên sàn nhà tránh ngập nước hư hỏng; hệ thống điện phải ngắt hoàn toàn trước 

khi rời khỏi phòng. 

10. Trách nhiệm các tổ chức đoàn thể: 

Các tổ chức: Công đoàn, đoàn thanh niên tích cự cử lực lượng tham gia công tác 

ứng phó với thiên tai. Nhanh chóng phổ biến thông tin cảnh báo bão lũ trong trường hợp 

khẩn cấp. 

- Bố trí lực lượng theo dõi, tham gia phòng chống thiên tai cho cơ quan và các gia 

đình cán bộ công chức, viên chức. 

- Tổ chức công đoàn bố trí, sắp xếp kinh phí hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp theo 

chỉ đạo của lãnh đạo sở.  

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển 

khai và báo cáo./. 

(Cập nhật bản tin áp thấp và bão tại trang web của Trung tâm dự báo Khí tượng 

thuỷ văn Quốc gia: http://www.nchmf.gov.vn) 
 

Nơi nhận:  VBĐT 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban CHPCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- Phòng TNMT các huyện, tx, tp; 

- Ban gđ sở (b/c);                                                                     

- Lưu: VT, TNN (3).       
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Nguyễn Văn Đồng 
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