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THÔNG BÁO 
TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN KHU VỰC GIỮA BIỂN ĐÔNG 

 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trên 
khu vực giữa biển Đông hình thành một vùng áp thấp, có vị trí lúc 07 giờ sáng 
nay (ngày 07/8) ở vào khoảng 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông. 

     Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng 
Tây Bắc và chưa có khả năng mạnh thêm.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung 
ương về Phòng chống thiên tai tại Công văn số 309/VPTT ngày 07/8/2020 về 
việc ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông. Để chủ động ứng 
phó với vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) và gió 
mạnh trên biển, bảo đảm an toàn về người và các phương tiện hoạt động trên 
biển, phòng tránh triều cường, sạt lở bờ biển, khả năng mưa lũ, ngập lụt cục bộ. 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh thông 
báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã, 
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số 
nội dung sau: 

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các địa phương thường 

xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo thời tiết và diễn biến của vùng áp 

thấp trên khu vực giữa biển Đông, phối hợp với các đồn biên phòng trong khu 

vực, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, 

biết vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh. Thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi các khu vực hay bị sạt lở ven biển để thông báo cho 

người dân biết, chủ động ứng phó. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Sở 

Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

ven biển gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị 

xã La Gi và thành phố Phan Thiết theo dõi, quản lý và kiểm soát việc ra khơi 

của các tàu, thuyền, thông tin để có kế hoạch sản suất phù hợp; duy trì thông tin 

liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống 

xấu, sự cố, tai nạn có thể xảy ra. 

3. Các cơ quan, đơn vị thường trực tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh và tại các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát, chuẩn bị các phương tiện, lực lượng cứu hộ, 

trang thiết bị, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. 



 

4. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp, 

tình hình thời tiết, mưa, lũ, gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo kịp thời đến 

các cấp chính quyền và người dân trong cộng đồng biết để chủ động phòng 

tránh. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc để theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp 

thấp đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông, tình hình thời tiết, gió mạnh, 

sóng lớn, triều cường, mưa, lũ, sạt lở trên địa bàn mình quản lý, tham mưu kịp 

thời công tác chỉ đạo ứng phó, phòng tránh, thường xuyên báo cáo về Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh./. 
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