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PHẦN VĂN BẢN KHÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2013

CHỈ THỊ
Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn
và giảm nhẹ thiên tai năm 2013
Biến ñổi khí hậu hiện nay ñang tác ñộng ñến hầu hết mọi khía cạnh của nền
kinh tế - xã hội, làm cho thời tiết, khí tượng thủy văn diễn biến cực ñoan hơn, nhiều
dạng thiên tai xảy ra bất thường và khó dự báo như bão xuất hiện sớm, lốc xoáy
mạnh, mưa ñá, lũ,…
ðầu năm 2013, bão và áp thấp nhiệt ñới xuất hiện rất sớm ở phía Nam Biển
ðông, tình trạng biển xâm thực do gió mạnh kết hợp triều cường và sóng lớn ngày
càng gia tăng, ñã làm xói lở bờ biển sâu vào ñất liền, làm sập ñổ nhiều nhà cửa, uy
hiếp trực tiếp hàng trăm hộ dân, ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội ở các khu dân cư dọc
ven biển thuộc các ñịa phương: thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi và thôn
Tiến ðức, xã Tiến Thành, phường ðức Long, thành phố Phan Thiết; chính quyền ñịa
phương, lực lượng vũ trang và nhân dân trong khu vực ñã phải nỗ lực triển khai các
biện pháp khẩn cấp ñể chống sạt lở, ñảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho
nhân dân.
Theo nhận ñịnh tình hình khí tượng thủy văn mùa mưa bão năm 2013 tiếp tục
diễn biến phức tạp; số lượng bão và áp thấp nhiệt ñới hoạt ñộng trên Biển ðông cao hơn
trung bình nhiều năm; trong ñó, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới ñất liền nước ta
khoảng từ 5 - 6 cơn (mức xấp xỉ trung bình nhiều năm). Tình trạng khô hạn, thiếu nước
xảy ra gay gắt hơn, rộng hơn và có khả năng kéo dài tới cuối tháng 4 năm 2013. Lượng
mưa ở khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ ñược dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.
Mưa, lũ, ngập lụt có thể xảy ra với mực nước báo ñộng lũ vượt cấp báo ñộng 3, cao hơn

