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Số: 06 /SVHTTDL-VP Bình Thuận, ngày 03 tháng 01 năm 2018 

V/v chủ động ứng phó với cơn bão 
Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018). 

Kính gửi:  
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND hồi 9giờ 30’ ngày 03/01/2018 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão Bolaven 
(cơn bão số 1 năm 2018).  

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Hồi 10 giờ 
ngày 03/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách 
Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức 
gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 
được khoảng 25km. Đến 10 giờ ngày 04/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 
110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 190km về 
phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 
10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính 
từ vùng tâm bão.  

Vùng biển khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường 
Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển 
động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 
đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên 
tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 
đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 04/01, 
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng 
biển các tỉnh Phú Yên-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp 
nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.  

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng 
Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần. 
 Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão Bolaven (cơn bão số 1 
năm 2018). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, 
các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, 
phòng VHTT các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo và theo 
dõi diễn biến, vùng nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng của cơn bão Bolaven; nghiêm túc tổ 
chức phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia trực bão tại cơ quan, đơn vị đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản.  

2. Các công việc cụ thể: 
a) Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở văn bản chỉ đạo về các công việc triển 



2 

 

khai chủ động ứng phó cơn bão Bolaven, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, 
phương tiện của ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại nếu có sự cố xảy ra. 

b) Phòng Quản lý Du lịch tham mưu văn bản thông báo cho các cơ sở lưu trú du 
lịch và du khách trên địa bàn tỉnh nắm bắt về diễn biến của cơn bão Bolaven; đồng 
thời phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, UBND các 
địa phương có phương án di dời, đảm bảo an toàn cho du khách. 

c) Phòng Quản lý TDTT, phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố thông báo dừng 
các hoạt động thể thao trên biển, tắm biển kể từ 15h00 ngày 03/01/2018 cho đến khi 
cơn bão tan hẳn. 

d) Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến các đơn vị đang thi công, sửa chữa 
các công trình thuộc phạm vi quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm bắt về diễn 
biến của cơ bão Bolaven và tạm dừng thi công, sữa chữa các công trình cho đến khi cơn 
bão đi qua. 

e) Phòng Quản lý Văn hóa kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện Quảng cáo 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần nhanh chóng gia cố các Bảng hiệu, Banron, cờ 
phướng treo trên các tuyến đường. 

f) Phân công như sau: 
- Ông Ngô Minh Chính - Giám đốc Sở VHTTDL: Chịu trách nhiệm chung, theo 

dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, các địa phương trong ngành triển khai công tác ứng 
phó với cơn bão Bolaven. 

- Ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL: Theo dõi, kiểm tra 
việc triển khai ứng phó với cơn bão Bolaven của khối các đơn vị lĩnh vực văn hóa, 
thể thao. 

- Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTTDL: Theo dõi, kiểm tra ứng 
phó với cơn bão Bolaven của khối các đơn vị lĩnh vực du lịch, chú ý các đơn vị Ban 
quản lý di tích tháp Pô Sah Inư, Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm Bình Thuận. 

g) Giao Thanh tra Sở cùng với Phòng Quản lý TDTT và Phòng Quản lý Du lịch 
kiểm tra việc triển khai các công việc chủ động ứng phó với cơn bão Bolaven theo 
tinh thần công văn này, nhất là dừng các hoạt động thể thao trên biển, tắm biển.   
 Yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay các công việc 
chủ động ứng phó với cơn bão Bolaven và báo cáo về Sở trước 15 giờ 00 ngày 
03/01/2018 để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh theo 
quy định./. 

 

    
Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (B/c); 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 
- BGĐ Sở VHTTDL; 
- Trang web Sở VHTTDL, 
- Hiệp hội Du lịch và Trung tâm TTXTDL;      

- Lưu: VT.        Ngô Minh Chính  
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