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CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ba Chê, ngày 31 tháng 7 nám 2020

S6: ,ZIi/UBND-NN
V viêc theo dôi din bin
vâ chü dng các bin pháp
phông chong áp thâp nhit dài

KInh gui:
- U ban nhân dan các xa, thj trân;
- Các thành viên BCH. PCTT và TKCN huyn.
Theo tin tir Trung tam dr báo khI tllclng thUy van Trung iscing. Hi 13 gi
ngày 3 1/7, vi trI trung tam áp thâp nhit dcii & khoãng 17,2 d VT Bäc; 112,5 dO
Kinh Dong, ngay trén vüng biên quân dâo Hoàng Sa. Sue gió manh nhât vüng gân
tam áp thâp nhit d&i math cap 6-7 (40-60km1gi&), git cap 9. Ban kInh gió manh
cap 6, git cap 8 tr& len khoàng 100km tInh tir tam áp thâp thit dâi. Dr báo trong
24 gi& t&i, áp thâp nhit d&i di chuyên theo hu&ng Tây Tây Bäc, môi gi& di thrçvc
10-15km và có khâ näng manh len thành bo. Den 13 gi& ngày 01/8, vj trI tam bão
a khoâng 18,3 do VT Bac; 109,2 dO Kinh Dông, ngay trên phIa Nam dào Hãi Nam
(Trung Quôc). Sirc gió manh nhât vüng gân tam bão manh cap 8 (6075km/gi&), gic2t cap io.
Trong 24 dn 48 gi& tip theo, bâo di chuyn theo huó'ng Tây Tây Bäc, mi
gi di dc 10-15km. Den 13 gi& ngày 02/8, vi trI tam bo & khoãng 19,5 dO VT
Bäc; 106,8 dO Kith Dông, trên khu vçrc Vjnh Bàc BO, each b& biên cáe tinh t1r
Thai BInh den Ngh An khoãng 120km ye phIa Dông Dông Nam. Sue gió manh
nhât vüng gân bão math cap 8 (60-75km/gi&), giçt cap 10.
D chü dng các bin bin pháp rng phó vói mi.ra lan din rng có khã näng
xây ra; Thirc hin Cong van so 1 8/BCH ngày 31/7/2020 cüa Van phông Ban chi
buy PCTT&TKCN tinh "Vé theo dôi din biên và thu dng các biOn pháp phông,
chông ATND trén biên Dông". UBND huyn yêu câu UBND các xã, thj trân, các
thành viên Ban chi huy PCTT&TKCN huyn th1rc hin mOt so nhim v11 sau:
1. Theo dOi th.r&ng xuyên cht chë din bin cüa ATND, cành báo thông
tin kjp th&i den tn các thôn, khu phô và ngi.thi dan trên dja bàn dê chü dng các
bin pháp phông, tránh dê phông mua ian do ATND gay ra; san sang triên khai
phucing an sG tan dan tai các khu vijc có nguy cor xây ra lü quét, sat Ri dat, sat Ri
b& song, suôi và cáe khu virc thâp trUng den ncii an toàn. Chü dng có phucing an
buy dng 1rc luçing, phuong tin trên dja bàn dé ho trçi ngu&i dan di chuyên dam
bâo kp th&i.
2. Thirc hin nghiêm vic c& ngu&i trçrc, canh gác 24/24h thu&ng xuyên và
có biên cánh báo, gác chän tai các vj trI ngâm, tràn, du&ng giao thông bj ngp,
kien quyêt không cho phuorng tin và ngu&i qua lai khi có mua lü xuât hin. Co
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phucing an huy dng các phi.rang tin, thiM bj và 1rc hrqng kjp thai giâi tóa ách tc
giao thông do mua lü gay ra, dam báo giao thông thông suôt.
3. Ban Chi huy Quân sr huyn, Cong an huyn: Chi dao duy trI 1irc luqng,
kiêm tra, rà soát 'ai các phuang tin, thiêt bj vt tu dé sn sang lam nhim viii clru
h, cru nan khi có yêu câu.
4. Trung tam Truyn thông và Van hoá huyn: Can ci'r tmnh hInh ciii th, chi
dao thrc hin vic thông tin, tuyên truyên kjp thii ye din biên cüa ATND, tInh
hInh mua lü trên dja bàn den t.n ngu?ii dan biêt, chü dng phông chông.
5. T chüc trirc ban nghiêm tüc 24/24 gi và báo cáo kjp thôi, thu?mg xuyên
ye Van phông thu&ng trrc Ban chi huy PCTT và TKCN huyn (phông Nông
nghip và PTNT) dê tong hçrp báo cáo UBND huyn.
Yêu cu UBND các xã, thj trn, thành viên Ban chi huy PCTT&TKCN
huyn va Thu truâng các c quan, dm vj chi dao thrc hin
TM.UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
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Noi nhân:
- Nhi.r kInh gCri (T/hin);
- TI. Huyn iiy, HDND huyn (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyn;
- TI Ti' và VH (Thông tin);
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