
 
CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống cơn bão số 4 

 

 

Theo bản tin lúc 17 giờ ngày 26/9/2022 của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh: 

Hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ 

Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách 

quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ 

cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ 

cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ 

đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão 

ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320km, 

cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía 

Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), 

giật cấp 16.   

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

lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh 

tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm 

đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ 

rủi ro thiên tai: cấp 3.   

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 

mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào 

đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ 

Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 

6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây 

kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng 

thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu 

tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi 

ro thiên tai: cấp 4.   

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 

mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục 
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suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở 

trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: 

vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo 

Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng 

lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao từ 9-11m, 

biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo 

Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió 

mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh. 

Từ sáng 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh 

Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-

9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 

biển cao 8-10m, biển động dữ dội. 

Từ chiều tối và đêm 27/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế 

đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng 

Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập 

úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-

10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn 

trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13. 

Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên 

cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có 

gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. 

Cảnh báo mưa lớn: từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với 

lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng 

Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-

200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở 

rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định: Cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: Cấp 3. 

Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận cảnh báo: Trong 24 giờ tới, vùng biển ngoài 

khơi tỉnh Ninh Thuận, có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10.  

Từ trưa mai (27/9) vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, 

cấp 7, giật cấp 9, cấp 10; sóng biển cao 3.0-5.0m; biển động mạnh. 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều 27/9, khu vực ven biển có gió 

mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

 Tốc độ di chuyển của cơn bão tương đối nhanh hơn so với dự báo trước 

đây. Để chủ động đối phó với cơn bão với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại về tính mạng nhân dân, tài sản nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh, 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan 

thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 

25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão 

số 4 năm 2022, Công điện số 4179/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

2. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ   

18 giờ 00 phút ngày 26/9/2022. 

3. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ sản, Ban Quản lý khai thác các Cảng cá, 

Ủy ban nhân dân các thành phố ven biển thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu 

thuyền tránh trú, neo đậu an toàn theo quy định; tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, 

tránh va đập, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo QGPCTT (báo cáo);                                                                 

- UBQG ƯPSCTT&TKCN (báo cáo); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);                                                         

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin);  

- Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang (đưa tin);     

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;  

- Công ty TNHH MTV KTCTTL; 

- Chi cục Thủy sản;  

- Ban Quản lý Khai thác các Cảng cá; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 

 


	dieu_4

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-26T17:40:12+0700
	HÀ NỘI
	Lê Huyền<lehuyen@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-26T18:10:26+0700


		2022-09-26T18:10:56+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-26T18:11:30+0700




