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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về ứng phó với thiên tai 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện 

 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; 

- Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam; 

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị và 

các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội. 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 

hiện nay cơn bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện 

rộng, đồng thời đã xuất hiện một cơn bão gần biển Đông (Bão Kompasu), cụ thể: 

Thông tin về áp thấp nhiệt đới: hồi 13 giờ ngày 10/10/2021, vị trí tâm áp 

thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng 

biển từ Hải Phòng đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt 

đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 

khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

- Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng 

Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi 

vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 

giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía 

Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng 

nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo 

cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

- Cảnh báo mưa lớn:  Từ chiều nay (10/10/2021) đến ngày mai (11/10/2021), 

ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 

100-150mm, riêng Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 200mm; ở Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ 

biến 80-120mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. 
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Cảnh báo tin bão gần biển Đông: hồi 13 giờ ngày 10/10/2021, vị trí tâm 

bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

- Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, 

mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở 

khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 

khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.  

- Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi 

giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ 

ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách 

quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. 

- Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (10/10/2021), ở vùng biển phía Đông 

khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 

cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp 

độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3. 

Để chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ kéo dài trên diện rộng, Bộ Giao 

thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 

Bộ tại Công điện số 22/CĐ-BGTVT ngày 08/10/2021, đồng thời lưu ý triển khai 

các nội dung sau:  

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, lực 

lượng thanh tra chuyên ngành đường bộ tăng cường ứng trực đảm bảo giao thông, 

phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương hỗ trợ bảo đảm an toàn cho 

người dân đang di chuyển từ các vùng dịch về quê khi đi qua địa bàn quản lý, 

hướng dẫn người dân di chuyển đến các vị trí tránh, trú an toàn khi có mưa to gió 

lớn; duy trì đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình 

hình giao thông trên tuyến. 

2. Các Cục Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam: chỉ đạo các 

Cảng vụ tiếp tục theo dõi diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, 

thông báo, hướng dẫn các tàu thuyền khi cấp phép rời cảng và các tàu, thuyền khi 

hành trình biết để điều chỉnh hướng đi phù hợp đảm bảo an toàn; Trung tâm phối 

hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham 

gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. 

3. Sở Giao thông vận tải các tỉnh: phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ 

khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc đảm bảo giao thông 

thông suốt và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển từ các vùng 

dịch về quê đi qua địa bàn quản lý, hướng dẫn di chuyển đến các vị trí tránh, trú 

an toàn khi có mưa to gió lớn, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp 
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thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt; đề nghị các trạm dừng, nghỉ 

dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ thiết 

yếu cho người dân khi có nhu cầu dừng, nghỉ. 

4. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam: chỉ đạo hệ 

thống Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông 

báo kịp thời cho thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, 

diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới, để chủ động phòng tránh, 

thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. 

5. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức phòng, chống và ứng phó thiên tai.  

6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24h và 

thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn Bộ Giao thông vận tải theo số Fax: 024.39421242, ĐT: 024.39410235, 

Mobile: 0989.642.456 và Email: banpclb@mt.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ban CĐQG PCTT (để b/c); 

- UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c); 

- Website Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, ATGT (Dtt). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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