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CÔNG ĐIỆN 

Về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM điện 

 

- Các Cảng vụ hàng hải; 

- Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; 

- Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; 

- Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam;  

- Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. 

 

Triển khai Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai; Công điện số 

14/CĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc sẵn sàng 

ứng phó với thiên tai; Văn bản số 8820/BGTVT-ATGT ngày 25/8/2021 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại do thiên tai gây ra, nhất là trong tình huống bão, áp thấp nhiệt đới có ảnh 

hưởng trực tiếp đến các hoạt động hàng hải trong khu vực có dịch bệnh 

Covid-19, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Thông 

báo kết luận số 2087/TB-CHHVN ngày 01/6/2021; 

2. Căn cứ vào tình hình hoạt động hàng hải tại khu vực và theo chức 

năng nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai 

trong bối cảnh phải phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

3. Cảng vụ hàng hải: Tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền biết tình hình 

thời tiết cực đoan để tránh đi vào vùng nguy hiểm khi có áp thấp nhiệt đới, 

bão; phối hợp giữa các Cảng vụ hàng hải và với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn và có các 

biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống xảy ra; 

cập nhật, rà soát các phương tiện trong khu vực quản lý có khả năng tham 

gia PCTT&TKCN khi có yêu cầu. Đặc biệt chỉ đạo các lực lượng có liên 

quan bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong hoạt động hàng hải; 



4. Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: Tiếp tục triển khai 

việc điều động các tàu SAR đến chốt ở các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh 

hưởng lớn nhất khi có áp thấp nhiệt đới, bão và chuẩn bị sẵn sàng để tham 

gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh; 

5. Các Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải: Triển khai, chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án ứng phó thiên tai trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt lưu ý đối với lực lượng hoa 

tiêu hàng hải; 

6. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam: Tiếp 

tục duy trì hệ thống thông tin duyên hải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 

phục vụ công tác PCTT&TKCN. 

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (b/c); 

- Website CHHVN; 

- Lưu: VT, ATANHH. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng 
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