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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:   1948 /TNMT- CCBĐ 

V/v chủ động ứng phó với bão số 3. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                 Hà Tĩnh, ngày  18 tháng 7  năm 2018 

 

 

   Kính gửi:  

     - Trưởng các phòng thuộc sở; 

     - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môitrường, Chi 

        cục Biển, Hải đảo và TNN; 

     - Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc sở. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 

04 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh 

Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình 

đến Hà Tĩnh khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

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

đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức 

gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các 

tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành 

áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 

19,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật 

cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm 

áp thấp nhiệt đới.   

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển 

quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; phía Tây khu vực Bắc Biển Đông ngày 

hôm nay có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc 

Bộ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, 

giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng ven biển đồng bằng 

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 

0,5m; sóng biển cao 2-4m;  biển động mạnh. 

       Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di 

chuyển theo hướng Tây, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi 

được khoảng 20km và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.   

* Thời tiết khu vực Hà Tĩnh: 

- Trên đất liền: Do ảnh hưởng của bão nên toàn tỉnh có mưa, trưa chiều có   

mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, 

có nơi trên 300mm. Đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 19/7. 
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 Mưa lớn trong thời đoạn ngắn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi 

và ngập úng vùng trũng thấp và đô thị. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2. 

- Vùng biển Hà Tĩnh: Từ trưa và chiều nay (18/7) có mưa bão, gió mạnh 

dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển 

động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4 mét. 

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 3. 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-PCLB ngày 17/7/2018 của Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tài và TKCN về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (Bão 

Sơn Tinh), Giám đốc Sở giao khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thành lập theo Quyết định số 118/QĐ-TNMT ngày 10/5/2018) theo dõi chặt chẽ 

mọi diễn biến của bão. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xây 

dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, vật tư trong công tác phòng, chống 

bão... Sẵn sàng phương án chuẩn bị "4 tại chỗ" để chủ động cung ứng khi cần 

thiết.  

 2. Trưởng các phòng, Chi cục trưởng các Chi cục, Giám đốc các đơn vị  

sự nghiệp theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão nhằm chỉ đạo, thông tin phối 

hợp đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động để chủ động ứng phó: 

kiểm tra lại nhà cửa, thiết bị, che chắn tài liệu cẩn thận, giằng chống cây cối, cử 

cán bộ và phương tiện thường trực 24/24 giờ từ ngày 17/7/2018 cho đến khi tình 

hình mưa, bão ổn định. 

3. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Chi cục Biển, hải đảo và 

TNN, Trung tâm Quan trắc và Kỷ thuật môi trường thành lập các đoàn kiểm tra 

xuống tận cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác xử lý môi trường và 

khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra. 

4. Sau khi tình hình mưa, bão ổn định yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Sở tiến hành thu dọn công sở đảm bảo vệ sinh 

môi trường, đồng thời các đơn vị báo cáo tình hình thiệt hại và biện pháp khắc 

phục về Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước để tổng hợp báo cáo Lãnh 

đạo Sở; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Tài nguyên và Môi trường và 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PGĐ; 

- Lưu: VT, CCBĐ. 

                  KT.GIÁM ĐỐC               

                   P.GIÁM ĐỐC 

                     

 

             

 

                  Phan Lam Sơn 
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