
 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI BÌNH THUẬN 

 

Số:         /CVHHBT-PC-TT-ATANHH 

V/v Chủ động theo dõi, ứng phó với 

diễn biến của ATNĐ trên biển Đông. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bình Thuận, ngày       tháng 9 năm 2021 

    

           Kính gửi:  

   - Các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng biển;  

   - Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển; 

- Các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền. 
 

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hồi 07 giờ ngày 23/9, v  trí 

tâm áp th p nhiệt đới ở vào khoảng   ,  độ V    c;    ,9 độ Kinh Đông, cách b  biển 

 h   ên khoảng  8 km, cách b  biển   nh Đ nh khoảng  9 km, cách b  biển Đà 

N ng khoảng    km  Sức gió mạnh nh t v ng g n tâm áp th p nhiệt đới mạnh c p 7 

(50-6 km/gi ), giật cấp 9   án kính gió mạnh c p 6, giật c p 8 khoảng    km tính t  

tâm áp th p nhiệt đới  

Dự báo trong 12 giờ tới, áp th p nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây 

Tây   c, m i gi  đi được   -  km và có khả năng mạnh lên thành b o  Đến  9 gi  

ngày   /9, v  trí tâm b o ở khoảng   ,6 độ V    c;    ,  độ Kinh Đông, cách b  biển 

  nh Đ nh khoảng    km, cách b  biển Đà N ng khoảng  7 km  Sức gió mạnh nh t 

v ng g n tâm b o mạnh c p 8 (6 -7 km/gi ), giật cấp 10. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, b o di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây 

  c, m i gi  đi được   -  km, đi vào khu vực t  Th a Thiên Huế đến   nh Đ nh và 

suy yếu d n thành áp th p nhiệt đới  Đến  7 gi  ngày   /9, v  trí tâm áp th p nhiệt đới 

ở khoảng   ,6 độ V    c;   8,  độ Kinh Đông, trên khu vực t  Th a Thiên Huế đến 

Quảng Ng i  Sức gió mạnh nh t v ng g n tâm áp th p nhiệt đới mạnh c p 6 (  -

  km/gi ), giật cấp 8. 

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

giật từ cấp 8 trở lên): t  v  tuyến   ,  đến  6,  độ V    c; phía Tây Kinh Tuyến 

   ,  độ Kinh Đông  Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong v ng nguy hiểm đều có 

nguy c  cao ch u tác động của gió giật mạnh và sóng lớn  Cấp độ rủi ro thiên tai: 

cấp 3.   

Thực hiện công điện số   7/CĐ-PCTT ngày 23/9/2021 của  an chỉ huy 

 CTT&TKCN tỉnh   nh Thuận về việc ứng phó với Áp th p nhiệt đới có khả năng mạnh 

lên thành bão và. Để chủ động ứng phó k p với áp th p nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng 

mạnh lên thành b o, đảm bảo an toàn cho ngư i và phư ng tiện khi hoạt động trên 

biển, Cảng vụ Hàng hải   nh Thuận yêu c u các đ n v  doanh nghiệp vận tải biển, 

cảng biển, chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực thực hiện 

các nội dung sau: 

   Đối với thuyền trưởng các tàu thuyền 

- Tổ chức trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến hướng di chuyển của ATNĐ trên 

 iển Đông chủ động phòng, tránh không đi vào khu vực ảnh hưởng ATNĐ hoặc điều 

động tàu thuyền về n i tr  ẩn an toàn. 

- Thư ng xuyên giữ liên lạc với chủ tàu và các Đài Thông tin duyên hải khu vực để 

xử lý k p th i các t nh huống x u có thể xảy ra  



 

2. Đối với các chủ tàu, đại lý 

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và thông báo cho tàu thuyền của 

mình biết về v  trí, hướng di chuyển để chủ động phòng, tránh (đặc biệt đối với tàu 

biển mang cấp hạn chế III và phương tiện thủy mang cấp VR-SB). 

   Đối với các doanh nghiệp vận tải biển, khai thác cảng biển. 

Thư ng xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ để chủ động kế hoạch sản su t, 

đảm bảo an toàn cho ngư i, phư ng tiện, thiết b  kho hàng của m nh  Đồng th i, 

thực hiện đ y đủ các biện pháp phòng, chống d ch bệnh Covid –  9 theo quy đ nh  

 

Cảng vụ Hàng hải   nh Thuận thông báo đến các đ n v  biết, triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;   

- Cục HHVN (để báo cáo); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

-  CH   CTT&TKCN tỉnh   nh Thuận; 

- Phòng PC-TT-ATANHH (đăng Website); 

- Lưu: VT, PC-TT-ATANHH, ĐD  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thuận 
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