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Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022 

 Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố Bắc Bộ  

và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày15/5, 

không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở 

Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 14/5 vùng núi và 

trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ 

biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có 

mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-

100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, 

mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập 

úng cục bộ tại vùng trũng thấp. RRTT cấp 1. 

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 15/5, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc 

mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 16/5 khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ 

Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động 

mạnh, sóng cao từ 2-4m. RRTT cấp 2. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở 

đất và gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Các tỉnh Bắc Bộ: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra 

trong thời gian qua; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc Công điện số 

415/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công Điện số 02/CĐ-

VPTT ngày 10/5 và văn bản số 254/VPTT ngày 11/5 của Văn phòng thường trực 

BCĐ quốc gia về PCTT. 

2. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, 

dự báo thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân 

dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ 

quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi 

thiên tai xảy ra. 



 

3. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi: Theo dõi 

chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; 

thông báo kịp thời cho các đối tượng hoạt động trên biển (thuyền trưởng, chủ các 

phương tiện, nuôi trồng thủy sản, du lịch,...) biết để chủ động phòng tránh và có 

kế hoạch sản xuất phù hợp; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài 

sản; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, 

cứu nạn khi có yêu cầu. 

4. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực 

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia 

Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c); 

- Phó TB - Chánh Văn phòng TT (để b/c); 

- Thành viên Ban chỉ đạo QG về PCTT; 

- Văn phòng UBQG UPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy sản; 

- Đài THVN, TNVN, TTXVN, các CQTT, báo chí; 

- Lưu: VT.        

 

Trưởng ca trực:   Lê Việt Hùng 


