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                                            Kính gửi:  
      - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; 
      - Các đơn vị trực thuộc Sở; 
      - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,  
                                                                thị xã, thành phố. 
 

 Thực hiện Văn bản số 346/TB-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Bình 
Thuận về Thông báo khẩn số 2 về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 
12; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và yêu cầu như sau: 

 Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vừa qua 
bão số 12 tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp. Hồi 
10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, 
cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh 
nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115- 135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 
giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 
22 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, 
cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh 
nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 
đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, khoảng 
sáng sớm mai (04/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình 
Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần. Triều cường cao 
nhất từ 00 giờ đến 01 giờ ngày 04/11, cao trình +0,7m (so với cốt lục địa), sóng ngoài 
khơi có khả năng cao từ 5 đến 6 m, 2 sóng gần bờ cao từ 2 đến 4 m. Nếu bão đổ bộ 
gây nước dâng khoảng 0,5 đến 1 m, kết hợp với triều cường và sóng sẽ làm mực nước 
đạt trên 4 m. 

Gần sáng mai 04/11, vùng biển Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý) gió mạnh 
cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, tăng lên cấp 9-10, vùng gần bão đi qua cấp 11-12, 
giật cấp 15; biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, 
giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Đồng thời, dự báo, từ hôm nay (03/11), do ảnh hưởng kết hợp của không khí 
lạnh mạnh và bão, tỉnh Bình Thuận có mưa rất to, diễn biến mưa lớn còn phức tạp và 
kéo dài. Từ ngày 04 đến 8/11, trên các sông sẽ xảy ra một đợt lũ, nguy cơ cao xuất 
hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng 
trũng thấp. Đợt không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ tác động đến hướng đi của cơn 
bão nên dự đoán tình hình sẽ diễn biến phức tạp; thời gian bão đổ bộ vào ban đêm, 
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cộng với triều cường dâng cao, rất nguy hiểm. Do đó, yêu cầu các phòng, đơn vị, địa 
phương trong ngành tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp đã được chỉ 
đạo tại Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ, Thông báo khẩn số 342/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các văn bản liên quan của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên 
tai, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh, văn bản số 2582/SVHTTDL-VP ngày 02/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc khẩn trương triển khai các công việc chủ động đối phó với cơn bão số 
12.  

2. Tập trung triển khai các phương án ứng phó bão, lũ với mức độ cao nhất để 
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ. Thông tin, khuyến cáo kịp thời trong 
cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư diễn biến của cơn bão số 12 và 
những dự báo các tình huống bất lợi có thể xảy ra để chủ động phòng tránh. Dừng các 
hoạt động thể thao trên biển (thể thao biển, tắm biển).  

3. Kịp thời 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 số 12 (Công văn số 2584/SVHTTDL-QLDL ngày 
02/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các phương án phòng, 
chống bão số 12); đồng thời, thường xuyên cập nhật, nắm chắc số lượng du khách 
đang lưu trú tại các cơ sở du lịch báo cáo lãnh đạo Sở và 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 (Công văn số 2594/SVHTTDL-QLDL ngày 
03/11/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm Phương án di dời, sơ tán du 
khách phòng tránh bão Damrey ở các khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh).  

4. Tập trung thực hiện tốt phương án phòng tránh bão theo phương châm “4 tại 
chỗ”; kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng kế hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt 
khi bão đổ bộ kết hợp với triều cường dâng cao. Kiểm tra việc lắp đặt các panô quảng 
cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, thông báo buộc tháo dỡ đối với các quảng cáo đã hết 
hạn cho phép. Đối với các panô quảng cáo còn thời hạn cho phép treo phải có phương 
án đảm bảo an toàn tuyệt đối để không gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người 
khi có gió lớn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành (Công văn số 
2592/SVHTTDL-VP ngày 03/11/2017 về thông báo, kiểm tra và có phương án bảo 
đảm an toàn các bảng quảng cáo ngoài trời, ứng phó với cơn bão số 12). 

 5. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (Quyết định số 615/QĐ-SVHTTDL ngày 03/11/2017 về củng cố, kiện 
toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Sở VHTTDL) tiếp tục 
theo dõi, cập nhật thông tin bão, lũ, bám sát địa bàn, triển khai tốt phương án ứng phó 
theo nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Sở chỉ đạo hoặc xin ý kiến chỉ 
đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trước, trong và sau bão.  
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6. Các đơn vị, địa phương trong ngành ngoài các lực lượng tại chỗ, rà soát 
phương tiện, công cụ, thiết bị để hỗ trợ đảm bảo phục vụ ứng phó với cơn bão số 12, 
ngoài ra, phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời. Tổ chức chằng chống nhà 
cửa và cơ quan, công sở. Phòng VHTT các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết 
và diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó kịp thời.  

 - Nghiêm túc tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức tham 
gia trực bão tại cơ quan, đơn vị 24/24 cho đến khi bão tan hẳn, sẳn sàng khắc 
phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra đối với ngành, kể cả khi Tỉnh điều động tham 
gia khắc phục hậu quả trong và sau khi bão số 12 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Thông báo đường dây điện thoại nóng trực đối phó với cơn bão số 12 của cơ 
quan, đơn vị, địa phương. 

- Chuẩn bị phương tiện: xe ô tô, đèn pin, áo đi mưa, thu xếp hồ sơ, tài liệu gọn 
gàng…sẳn sàng đối phó với cơn bão số 12, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của cơ 
quan, đơn vị mình.  

- Trung tâm Văn hóa tỉnh có phương án phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện phát thanh xe loa thông báo ứng phó cơn bão số 12 trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết để nhân dân biết. 

7. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thông tin thường xuyên, cập nhật tình hình và tổ chức 
rút kinh nghiệm sau khi bão, lũ kết thúc.  

Yêu cầu các phòng, đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay các công việc 
phòng chống bão và báo cáo về Sở mỗi ngày (trước 10 giờ 00) 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; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 
- BGĐ Sở VHTTDL; 
- Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; 
- Trang web Sở VHTTDL,  
Hiệp hội Du lịch và Trung tâm TTXTDL; 

- Lưu: VT, Th.                        Ngô Minh Chính   
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