
U( BAN NHAN DAN 
HUYN DAM HA 

S: /LTBND-NN 
V/v Chü dng các bin pháp phèng 

chông bão so 02 

CQNG bA xA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dcm Hc'i, ngày 03 tháng 7 nám 2019 

KInh gui: 
- Thu tru&ng các cc quan, dan i  trên dja bàn huyn; 
- Chu tich UBND các xã, thj trân. 

Thirc hin Cong din s 09/CD-UBND ngày 03/7/2019 cüa Uy ban nhân 

dan tinh Quâng Ninh v vic chü dng các bin php phông cMng bào s 02; 

theo tin th Trung tam dir báo khI tuçmg Thüy varu& Gia; Hi 04 gRi ngày 

03/7, vj trI tam bo a vào khoâng 18,9 do VT Bàc; 1 k 0,0 d Kinh Dông, trên khu 

vi.rc phIa Dông dào Hãi Nam (Trung Quc), cách dt 1in các tinh Quáng Ninh — 

Hãi Phông khoàng 410km v phIa Nam Ding Nam. Sirc gió minh nhât vüng 

gn tam bão mnh cp 8 (60-75kmIgii), gist cp 11. Ban kInh gió manh  cap 

6, git cp 8 tr& len khoâng 100km tInh ti'ir tam bão. 

D chü dng các bin pháp üng phó vói bão s 02, Uy ban nhân dan huyn 

yêu cu Chü tjch Uy ban nhân dan các xä, thj trn, Thu triiang các ca quan dan 

vj khn trilang thirc hin: 

1 .Tiêp tçtc thirc hin nghiêm các ni dung chi dao  cüa Huyn tai  các Cong 

van so 977/UBND-NN ngày 02/7/2019 và Cong van s 974/UBND-NN ngày 

02/7/2019. 

2. Yêu cu Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trn chi do thông tin kp 

thai v din bin cüa bão s 02 d nhân dan chü dng phông chng, rà soát các 

vüng tr9ng dim xung yu, kim ke các phiiang tin tàu thuyn, kêu gi ngu dan 

v nai tránh bão an toàn; trin khai phuang an phông chng thiên tai trên dja 

bàn, tuyt di không d x.y ra thit hui v nguai. 

3. Trung tam Truyn thông và Van hóa huyn: Thuang xuyên cp nht, 

thông báo kjp thai din bin cüa bão và chi do cüa Tinh, Huyn d nguai dan 

bit, chü dng phông cMng. 



Theo htthng di cüa Bão s 02 khá näng s ành hithng trçrc tiêp t&i tinh 

Quàng Ninh tü ti ngày 03/7/2019, yêu cu các xã, th trn, thu trithng các ca 

quan, dan vj trên dja bàn huyn theo dôi chit chë din bin cüa bão, t chüc trirc 

ban nghiêm tüc 24/24 gi?; nghiêm ti1c thrc hin vic tng hçip và báo cáo kjp 

thai, th.thng xuyên kt qua trin khai và bin pháp üng phó vói bão v Van 

phông Ban chi huy Phông chng thiên tai & TKCN huyn (PhOng Nông nghip 

& PTNT) theo dung Quy ch./.4— 

No'i nhân: 
- TT. Huyn üy, HDND huyn; 
- Länh d4o UBND huyn; 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa(dtra tin); 
- Nhu kInh gi'ri; 
-Luu./. 
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