ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1342 /UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Về việc ứng phó với gió
mạnh và sóng lớn trên biển
và tình hình mưa giông.

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ven biển.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Đài thông tin Duyên hải Phan Rang;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh.
Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh (ngày 01/4/2022): Áp cao
lục địa ở phía Bắc đang tăng cường mạnh về phía Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây
Tây Bắc.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên nên trong 24 giờ
tới khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ
chiều nay (01/4), ở vùng biển tỉnh Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật
cấp 8 -9; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do
gió mạnh trên biển: cấp 2
Để chủ động ứng phó với gió mạnh và sóng lớn trên biển, Ủy ban nhân dân
tỉnh đề nghị:
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Khai thác các Cảng cá và UBND các huyện,
thành phố ven biển:
- Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh và sóng
lớn trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu
thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản
xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc
nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
- Sẵn sàng, chủ động mọi lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố,
cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Đài thông tin Duyên hải Phan Rang tiếp
tục theo dõi diễn biến của gió mạnh và sóng lớn trên biển; thường xuyên thông
báo để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, chỉ
đạo và thông báo cho nhân dân biết chủ động phòng, tránh.
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3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng; thường
xuyên thông báo diễn biến của gió mạnh và sóng lớn trên biển để các Sở, ngành,
địa phương và nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin.
4. Các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ tình
hình, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (địa chỉ số 01 Nguyễn Khuyến, thành phố Phan
Rang – Tháp Chàm) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền;
- Chi cục: Thủy sản, Thủy lợi;
- Ban Quản lý khai thác các cảng cá;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. PHT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền

