
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CVHHQNa-PCTT-ATANHH Quảng Nam, ngày      tháng 12 năm 2021 

V/v chủ động triển khai phòng, chống  

Cơn bão RAI 

 

 

                Kính gửi:  

    - Các doanh nghiệp khai thác cảng biển; 

    - Các chủ tàu, đại lý;  

    - Chủ đầu tư, đơn vị thi công tại khu vực; 

    - Thuyền trưởng các tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực; 

    - Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực IV. 

  

 Thực hiện Công điện số 5181/CĐ-CHHVN ngày 15/12/2021 của Cục Hàng hải 

Việt Nam về ứng phó với cơn bão (RAI) gần biển Đông; đồng thời căn cứ bản tin từ 

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phát lúc 14 giờ 00 phút ngày 

17/12/2021 về dự báo bão gần biển Đông (Cơn bão RAI), Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Các Doanh nghiệp khai thác cảng biển 

 - Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021của đơn vị đã 

ban hành; 

- Phối hợp với Thuyền trưởng các tàu thuyền đang neo đậu tại bến cảng của 

mình đang quản lý nhằm chủ động triển khai công tác PCTT&TKCN, đảm bảo an 

toàn cho tàu thuyền và bến cảng; 

- Tổ chức trực ca nghiêm túc theo dõi diễn biến của Cơn bão (RAI) để chủ 

động ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản; 

- Sẵn sàng, chủ động trong công tác Ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng nhằm ứng 

phó kịp thời đối với tình huống tràn dầu có thể xảy ra trong quá trình phòng, chống 

Cơn bão (RAI). 

 2. Các Chủ tàu, Đại lý tàu biển 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của Cơn bão (RAI), chủ động sẵn sàng 

hỗ trợ Thuyền trưởng các tàu thuyền; đồng thời duy trì liên lạc thông suốt với Cảng 

vụ Hàng hải Quảng Nam trong suốt quá trình phòng, chống bão; 

- Đối với các chủ tàu lai dắt đang neo đậu tại khu vực: chuẩn bị sẵn sàng nguồn 

nhân lực, vật lực đầy đủ, phù hợp nhằm hỗ trợ kịp thời cho tàu thuyền đang neo tại 

khu vực trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của Cơn bão (RAI). 

 3. Chủ đầu tư, Đơn vị thi công các công trình hàng hải tại khu vực 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về 

PCTT&TKCN; bố trí vị trí neo đậu, tăng cường chằng buộc an toàn cho các phương 

tiện thi công. Đối với các phương tiện không tự hành, đơn vị phải bố trí tàu lai ứng 

trực để sẵn sàng cho việc điều động, hỗ trợ khi cần thiết; 

- Tổ chức trực canh, trực ca nghiêm túc, duy trì liên lạc 24/24 với Cảng vụ 
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Hàng hải Quảng Nam; đồng thời theo dõi diễn biến của Cơn bão (RAI) để ứng phó 

kịp thời, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị và công trình; 

- Các phương tiện tham gia thi công phải thực hiện nghiêm Phương án Bảo 

đảm an toàn hàng hải được phê duyệt và các quy định của pháp luật. 

 4. Đối với thuyền trưởng tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực 

 - Duy trì lực lượng thuyền viên ứng trực phòng chống bão; tổ chức trực VHF 

trên kênh 16, duy trì Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và điện thoại liên lạc 24/24; 

thực hiện cảnh giới phù hợp và chấp hành nghiêm yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải 

Quảng Nam; 

- Tăng cường kiểm tra Máy chính, máy đèn, trang thiết bị tời neo, hệ thống 

nhiên liệu,…đảm bảo tính sẵn sàng và cơ động nhằm ứng phó với các tình huống có 

thể xảy ra đối với Cơn bão (RAI).  

 - Tăng cường kiểm tra neo, dây buộc, đệm va; các phương tiện cứu sinh và các 

phương tiện thông tin liên lạc (đài tàu, thiết bị VHF cầm tay, điện thoại di dộng, thiết 

bị báo nạn,…) ở trạng thái sẵn sàng và hoạt động tốt; 

- Kiểm tra, bảo đảm tình trạng ổn định tàu, kín thời tiết, của tất cả các hầm 

hàng, các khoang, két, các cửa sổ mạn (húp - lô) và các cửa ra vào các không gian 

thông với boong thời tiết; 

 - Chủ động theo dõi diễn biến của Cơn bão (RAI) và đường đi của bão đồng 

thời tăng cường trực canh nhằm ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

 5. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực IV 

 - Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về cung cấp hoa tiêu của đại lý, chủ tàu, thuyền 

trưởng và Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam nhằm nhanh chóng điều động tàu thuyền 

trong cảng; 

 - Phối hợp với doanh nghiệp cảng thực hiện phương án điều động tàu thuyền 

khi có nguy cơ thiên tai xảy ra; 

Mọi thông tin liên quan yêu cầu báo cáo kịp thời về Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Nam (qua Phòng Pháp chế - Thanh tra - ATANHH; VHF kênh 16; Tel: 

02353.551.666, 02353.502.666; Fax: 02353.872.816; Email: 

trucbancvqnm@gmail.com). 

 Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến các đơn vị biết và chủ động đối 

phó với Cơn bão (RAI) nhằm đảm bảo an toàn cho người, trang thiết bị và phương 

tiện. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên; 

- Cục HHVN (b/cáo); 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Lưu: VT, PCTT-ATANHH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Xuân Hùng 
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