
      UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:  1279 /STNMT-TNNKS            Bình Thuận, ngày  31 tháng  3 năm 2022 
 

 

                                           
 
 

                                      

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên  

địa bàn tỉnh Bình Thuận 
 

   

Theo bản tin 09h00/MLDR_BTHU ngày 31/3/2022 của Đài khí tượng thủy 

văn tỉnh Bình Thuận, hồi 07 giờ 00 phút ngày 31/3/2022 vùng áp thấp có vị trí ở 

khoảng 12,4-13,4 độ Vĩ Bắc; 108,7-109,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Nam 

Trung Bộ. Vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây. 

Dự báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết 

hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ hôm nay (31/3) đến ngày 01/4, 

ở khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, có mưa vừa đến mưa to. 

Cảnh báo: Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất và 

ngập úng cục bộ ven các sông suối ở các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là khu vực 

các huyện: Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1. 

Để chủ động ứng phó với ấp thấp và đề phòng rủi ro thiên tai do mưa lớn, 

lốc, sét; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức, cá nhân được cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Kiểm tra, rà soát lại các bãi thải, các hồ chứa nước trong khu vực mỏ và 

các công trình bảo vệ các bãi thải, các hồ chứa nước; trên cơ sở đó xử lý, thực 

hiện các giải pháp để đưa về trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ 

mất an toàn, dễ xảy ra sự cố để đảm bảo không gây sạt lở. 

2. Cử người theo dõi 24/24 diễn biến tại khu vực mỏ trong thời gian mưa 

lớn xảy ra do ảnh hưởng của áp thấp, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng, 

chính quyền địa phương để phối hợp xử lý khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn 

tại khu vực mỏ. 

V/v kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn 

bãi thải, hồ chứa nước trong khu vực mỏ 

khoáng sản ứng phó bão 
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3. Tổ chức, cá nhân nào để xảy ra sự cố môi trường, mất an toàn bãi thải, 

hồ chứa nước, tai nạn lao động tại khu vực mỏ và ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên;   
- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                                     
- Các Sở: GTVT; XD; CT; LĐ TBXH; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm CNTT Sở (đưa tin); 

- Lưu: VT, TNNKS(H.99b).                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thái 
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