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 V/v chủ động phối hợp triển khai  

ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12 
   

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 
 

 

 Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 04 

giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, 

cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật 

từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di 

chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 04 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh 

Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía 

Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 

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

giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 

116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có 

nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

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

được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu 

thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 11/11, vị trí 

tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực 

phía Đông Camphuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm 

xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Giữa 

Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, 

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

Từ đêm nay (09/11), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến 

Ninh Thuận có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 

8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh 

nên từ chiều nay (09/11) đến 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa 

có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 

400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa 

phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban 

Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai - TKCN và UBND tỉnh  về tập trung triển khai 

ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 12, tình hình mưa, lũ trên 

các phương tiện thông tin để có phương án chuẩn bị phòng, chống. Rà soát các kế 

hoạch, phương án phòng, chống bão, lũ; bão đảm công tác cấp cứu, thu dung, 
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điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn. Tạm hoãn 

các cuộc họp không thật sự cấp thiết, không liên quan đến công tác chỉ đạo 

phòng, chống bão, mưa lũ sau bão cho đến khi bão tan; tổ chức thực hiện tốt theo 

“phương châm 4 tại chỗ”; chủ động và tập trung triển khai tổ chức đi kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

do bão, mưa lũ gây ra. 

 2. Tổ chức trực ban nghiêm túc trong thời gian có thiên tai (bão, lũ, …) để 

theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 12 và triển khai các biện pháp phòng 

tránh; phân công trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung điều trị và cấp cứu 

cho nạn nhân do ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ, …) gây ra; kịp thời bổ sung 

lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; các đội cấp cứu cơ động, đội phòng chống dịch bệnh cơ động luôn trong 

trạng thái sẵn sàng ứng cứu sự cố khi có lệnh. 

 3. Các chủ đầu tư có các công trình đang thi công phối hợp với các đơn vị 

thi công triển khai các phương án phòng, chống thiên tai (bão, mưa, lũ…), di dời, 

sơ tán người và trang thiết bị, máy móc đến nơi an toàn, tránh tình trạng để xảy ra 

thiệt hại về người và tài sản. 

 4. Phối hợp với địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an 

toàn, hạn chế thiệt hại đối với người, phương tiện, cơ sở vật chất thuộc phạm vi 

quản lý, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa 

lũ theo quy định. 

 5. Các đơn vị báo cáo nhanh kết quả triển khai công tác ứng phó cơn bão 

số 12 và mưa lũ về Văn phòng Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN Sở Y tế qua số điện thoại 0257.3811167, email: vp.syt@phuyen.gov.vn 

hoặc qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản Sở Y tế, để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Bộ Y tế kịp thời theo quy 

định. 

 6. Đối với các phòng thuộc Sở phân công trực ban để nắm tình hình thiệt 

hại do bão số 12 gây ra, kịp thời đề xuất Lãnh đạo Sở Y tế để chỉ đạo, xử lý kịp 

thời. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên;       

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- BCH PCTT & TKCN tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Ng). 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Ngọc Dưng 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ HUY 

PCTT & TKCN SỞ Y TẾ 
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