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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH 

 

Số:         /PCTT 
 

V/v đảm bảo an toàn cho người lao 

động di chuyển về quê qua khu vực 

đang diễn ra bão, lũ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; 

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; 

- Báo Đồng Nai. 

Ngày 10/10/2021, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai có Văn 

bản số 108/QGPCTT về việc đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển qua 

khu vực đang diễn ra bão, lũ;  

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia khu 

vực khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt 

động mạnh nên từ ngày mai (11/10) đến ngày 13/10 có mưa vừa, mưa to và dông, 

cục bộ có mưa rất to. 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 khu vực vùng núi và ngập úng 

cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Đồng thời,  hồi 07 giờ ngày 11/10, vị 

trí tâm bão KOMPASU ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo 

Lu-dông (Phi-líp-pin) 250km về phía Đông Đông Bắc. 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, đi vào Biển 

Đông và mạnh thêm. 

Hiện nay, lực lượng lao động đang di chuyển giữa tỉnh Đồng Nai và các 

tỉnh, để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển trong những ngày 

sắp tới, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) 

tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; Ban chỉ huy PCTT-

TKCN các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa quan tâm thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, thông tin, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, nhất là ở tuyến cơ sở để người dân được biết, chủ động ứng phó 

với các tình huống thiên tai xảy ra.  

2. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và đài phát thanh các huyện, xã; 

Báo Đồng Nai tăng tần suất, thời lượng phát sóng; cập nhật, đưa tin thường 

xuyên, kịp thời về diễn biến bão, lũ…, công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan 

ở Trung ương và địa phương, để các cơ quan, đơn vị và người dân biết, chủ động 

ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan. 
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3. Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh được phân công 

theo dõi các địa bàn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch, 

phương án hỗ trợ người dân di chuyển được an toàn. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, địa phương, đơn vị phản hồi về Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-

TKCN tỉnh – Sở Nông nghiệp và PTNT theo số điện thoại: 02513.825.771, fax: 

02513.816.130, email: pctttinhdongnai@gmail.com để tổng hợp báo cáo Trưởng 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh – 

Trưởng ban BCH PCTT-TKCN tỉnh (để báo cáo); 

- Ông Võ Văn Phi – Phó chủ tịch UBND tỉnh- 

Phó Trưởng ban thường trực BCH PCTT-TKCN 

tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở NN&PTNT; 

- Các thành viên BCH.PCTT-TKCN Sở Nông 

nghiệp và PTNTPTNT; 

- Chi cục TTBVTV&TL; 

- Lưu: VT, PCTT (Danh). 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN   

 

  

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN&PTNT 

Trần Đình Minh  
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