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  Kính gửi:  Các Doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên  địa bàn tỉnh. 

   

 Theo công điện khẩn cấp số 03/CĐ-PCTT ngày 29/10/2019 của Trưởng ban 

ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định về vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào 

khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 11,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường 

Sa) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới 

mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km.   

 Dự báo trong 24 giờ tới, Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây 

Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 

giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách 

các tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng 

gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh 

Bình Định, gây gió mạnh, mưa lớn. 

 Từ ngày 30-31/10, khu vực tỉnh có mưa rất to (tổng lượng mưa 400-

600mm/đợt). Từ ngày 30/10 trở đi các con sông trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ, mực 

nước đỉnh lũ trên các sông dự báo ở mức báo động BĐ2 đến BĐ3, có nơi trên BĐ3. 

 Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh 

lên thành bão, Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên 

địa bàn tỉnh  triển khai các biện pháp ứng phó với Áp thấp nhiệt đới với một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Đối với các Khách sạn, khu, điểm du lịch gần biển 

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo 

an toàn tính mạng và tài sản. 

 - Tuyên truyền, cảnh báo cho khách du lịch không tắm biển trong thời gian trên 

đồng thời xây dựng nhiều phương án ứng phó với từng cấp độ thiên tai để hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

 - Bố trí đội ngũ cứu hộ trực thường xuyên tại các hồ bơi và bãi tắm du lịch. 

2. Đối với UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu, Phường Ghềnh Ráng 

 Đề nghị lãnh đạo UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu, Phường 

Ghềnh Ráng tăng cường tuyên truyền và yêu cầu các chủ phương tiện tàu thuyền, 

cano chở khách du lịch không hoạt động đưa khách đi trên biển trong tình hình diễn 

V/v ứng phó với Áp thấp 

nhiệt đới trong hoạt động du 

lịch biển, đảo, đầm, hồ trên 

địa bàn tỉnh Bình Định. 

 

 



biến phức tạp của Áp thấp nhiệt đới; đồng thời xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn 

tại chỗ xảy ra sự cố để tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân và khách 

du lịch. 

3. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lữ hành 

 Tuyên truyền cán bộ, nhân viên ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và không tổ 

chức đưa khách du lịch đi tham quan tuyến biển, đầm hồ trong thời gian trên. 

 Sở Du lịch yêu cầu các Doanh nghiệp kinh doanh du lịch triển khai ngay các 

nhiệm vụ nêu trên và chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai xảy ra. Báo cáo thông 

tin kịp thời khi xảy ra sự cố về Bộ phận hỗ trợ khách du lịch - Số điện thoại: 

02563815909; 0935675909. 

 

Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ((b/cáo); 

- Ban chỉ đạo PCTT&TKCN; 

- Ban QLKKT; 

- UBND Tp. Quy Nhơn;  

- UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, 

Nhơn Châu, Phường Ghềnh Ráng; 

- Các Phòng, Đơn vị SDL; 

- Lưu: VT, QLDL. 

 
 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Dũng 
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