
 

Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn; 

- Các Cơ quan, Đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 07/BCH-VP ngày 

17/01/2023 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

về việc chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển trong 

dịp Tết Nguyên đán 2023. Tại văn bản này có nội dung như sau: 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp tết 

Nguyên đán sắp tới, từ ngày 17-26/01 khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, 

vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9-120C, vùng núi 6-90C, 

vùng núi cao có nơi dưới 30C. Ngoài ra, từ ngày 17-28/01, vịnh Bắc Bộ, khu vực 

Bắc, Giữa và phía Tây khu vực Nam biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến 

Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Để tránh tư tưởng chủ quan, chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm và gió 

mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Tài nguyên và Môi 

trường triển khai văn bản số 07/BCH-VP ngày 17/01/2023 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc chủ động ứng phó với 

thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đến 

các Phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời, yêu cầu 

các Phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực 

hiện./. 

Các bản tin dự báo, cảnh bảo thiên tai được đăng tải thường xuyên tại địa 

chỉ:  

- Trang tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chuyên mục 

Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn)  

https://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn/article/category?item=DMDBTT. 

- Trang Facebook “Thông tin Phòng chống thiên tai Bà Rịa – Vũng Tàu”.  

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /STNMT-TNN 

 
V/v chủ động ứng phó với 

thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển 

trong dịp Tết Nguyên đán 2023 

  

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2023 

HỎA TỐC 
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- Nhóm Zalo “Thường trực Phòng chống thiên tai Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

(Kèm theo văn bản số 07/BCH-VP ngày 17/01/2023 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Ban Giám đốc Sở (B/cáo); 

- TTCNTT (đăng tải thông tin) 

- Lưu: VT, TNN. 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 
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