
 

THÔNG BÁO 

Về việc hoạt động bình thường  

sau bão số 16 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

            

Căn cứ thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 

Đài khí tượng thủy văn tỉnh, cơn bão số 16 (Tembin) đã suy yếu và chuyển thành 

áp thấp nhiệt đới vào lúc 01 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017 (trên vùng biển 

phía Nam Cà Mau), sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần trên vịnh Thái Lan. Do đó, 

bão số 16 không còn khả năng gây ảnh hưởng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với Biến 

đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo: 

1. Các hoạt động, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trở lại bình 

thường, bắt đầu từ 13h00, ngày 26/12/2017. 

2. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh đang 

diễn biến phức tạp, cần đề phòng xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, sạt lở, nước 

dâng do mưa kết hợp với triều cường gập ngập úng,... Yêu cầu, Ban chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa 

bàn và chủ động triển khai các phương án khắc phục sau bão. 

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- Uỷ ban QG ƯPSCTT&TKCN; 

- TT/TU, TT/HDND tỉnh; 

- CT, các PCT/UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH ĐT; 

- Báo ĐT; 

- Cổng TTĐT; 

- LĐVP; 

- Lưu VT, NC/KTN Đ. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Số:  121/TB-UBND Đồng Tháp, ngày  26 tháng 12 năm 2017 
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