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Số: 2584 /SVHTTDL-QLDL      Bình Thuận, ngày  02   tháng 11  năm 2017 

 V/v triển khai các phương án phòng chống 
         cơn bão số 12 (bão Damrey). 

                  

              Kính gửi:  
- Hiệp hội Du lịch; 
- Các Ban quản lý khu, điểm du lịch; 
- Các cơ sở lưu trú du lịch. 

 

Cơn bão số 12 (có tên Quốc tế là bão Damrey) có cường độ mạnh, di chuyển 
nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, gây mưa lớn dài ngày, nguy cơ xảy ra lũ là 
hiện hữu, có khả năng gây ra lốc xoáy, vòi rồng, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro 
thiên tai cấp 3. 

Thực hiện Thông báo số 342/TB-UBND hồi 10 giờ ngày 02/11/2017 về chỉ 
đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 12 (có tên Quốc tế là bão Damrey), 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ 
sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo số lượng khách du lịch đang lưu trú tại đơn vị, doanh nghiệp 
cho Cơ quan quản lý Nhà nước biết để có kế hoạch, phương án phòng chống bão an 
toàn và thông báo cho du khách biết tình hình diễn biến cơn bão Damrey. 

2. Triển khai các phương án phòng chống bão có phương án bảo vệ, đảm bảo 
an toàn về người và tài sản cho du khách. Trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, tăng 
cường lực lượng cứu hộ tại các khu vực ven biển, treo cờ báo bão và dừng tất cả các 
hoạt động trên biển như tắm biển, thể thao biển... trong thời gian diễn ra bão và cho 
đến khi có thông báo bão tan. 

3. Tập trung triển khai phương án phòng chống bão theo phương châm “4 tại 
chỗ”, chủ động phối hợp với địa phương và Cơ quan chức năng để tham gia xử lý 
kịp thời. Chú ý lương thực, thực phẩm và các phương án phòng tránh. Trong trường 
hợp khẩn cấp phải di dời du khách đến nơi trú ẩn an toàn theo phương án của Cơ 
quan chức năng đồng thời thông tin kịp thời cho Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh 
hoặc Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thị xã, thành phố, Ban chỉ huy 
PCLB&TKCN Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hỗ trợ kịp thời. 

4. Đề nghị Hiệp hội Du lịch thông báo nhanh và hướng dẫn kịp thời các đơn 
vị, doanh nghiệp du lịch triển khai các phương án phòng chống bão Damrey và thực 
hiện nghiêm túc các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. 

Thông tin hỗ trợ liên hệ: phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Điện thoại: 0252. 3813958 – 0908. 492555 (A. Nghĩa – Trưởng phòng). 
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Nhằm đảm bảo giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản trong thời gian 
diễn ra bão, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Ban quản lý khu, điểm du 
lịch, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc khẩn trương triển khai 
thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận:              KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐÓC  
- Trung tâm TTXTDL; 
- Lưu VT, QLDL (Vũ).      

                                                                                                                             
    
 
 
   Nguyễn Lan Ngọc 
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