
UBND TINH QUANG NAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN 

S& W /BCHPCTT&TKCN 
V/v chü dng üng phó vâi bâo 
VONGFONG và dông, 105  c, set 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Up - Tçr do - Hinh phñc 

Quáng Nam, ngiy,,4 tháng näm 2020 

Kinh gài: 
- Co,  quan This&ng trrc TKCN trên biên và hãi dâo; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh Quáng Nam; 
- Ban Chi buy PCTT & TKCN các huyn, thi xã, thành phô. 

Theo Van ban so^ 149/TWPCTT-VP ngày 13/5/2020 cUa Van phông 
Thu?xng trrc Ban Chi do Trung hong ye Phông chông thiên tai và ban tin cüa 
Dài KhI tucYng thüy van Quáng Nam: 

- HM 07 gii ngày 14/5/2020, vi trI tam bâo VONGFONG & vào khoãng 
12,2 d VT Bac; 126,2 d Kinh Dông, each bä biên mien Trung Phi-lip-pin 
khoâng 150km ye phia Dông. Sirc gió manh nhât vüng gân tam bâo manh  cap 12 
(115 - 135kmlgi&), gi.t cap 14. Dir báo trong 24 gi& tâi, bão di chuyên theo 
hi.râng Tây Tây Bac, mi gi& di duçic 10 - 15km. Trong 24 den 48 gi& tiêp theo, 
bão di chuyên theo huâng Tây Bàc, mi gi& di duçc 15-20km. Trong 48 den 72 
gi& tiêp theo, bão di chuyên theo huàng Bàc, sau do dôi huOng di chuyên theo 
huàng Dông Bac,  môi gi& di &rc 15-20km. Den 07 gi& ngày 17/5, vi trI tam 
bão & khoâng 20,0 Q VT Bac; 121,5 Q Kinh Dông, trên khu v1rc phIa Tây dão 
Lu-dông (Phi-lIp-,pin). Sirc giO manh nhât vilng gân tam baa manh  cap 8 (60 - 
75km1gi&), git cap 10. 

-Ngoài ra, cãnh báo tr ngày horn nay (14/5) nng nóng Co khá näng xãy ra 
mt so dja phixong & vilng nüi sau do m& rng ra toân tinh, nên nhit do^ cao n}iât 
trong ngày biên phô biên tü 37 - 39 dt C, cO nai cao hon 39 d^ C; dQ am thâp 
nhât phô biên tü 50 - 60%; th&i gian xáy ra nhit dO,  cao hon 35 dO C tr 10 -15 
gi&. Dçit näng nóng có khâ näng kéo dài trong nhiêu ngày tói, cu&ng Q nãng 
nóng tang dan và din näng nóng co the m& rng ra nhiêu dja phi.rang trong tinh. 
Nhü'ng ngày xãy ra näng nóng vào chiêu tôi nhiêu k/ia nang xuât h&n  mira 
rào và dông, can di plthng các h&n tu'çrng thô'i tiêt nguy hie  n/ut lôc, set, 
rnu'a dá và gió giit manh. 

D8 chU dng img phó, Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh Quãng Nam & nghi: 

1. Ca quan Thu&ng trirc TKCN trên biên và hái dâo, Ban Chi huy PCTT & 
TKCN các huyn, thi xã, thânh phô yen biên: 

- Thông báo cho thuyn tru&ng, chü các phuang tin tâu thuyn hot dng 
trén bin bit vi trI, huóng di chuyên, din biCn cüa bão dê chii dng các bin 
pháp phông, tránh phü hç. 

- Thu&ng xuyên theo dOi chat chë din bin cüa bão, thông tin th&i tit trên 
các phuong tin thông tin dai  chüng, quán 1 vic ra kho'i cüa các tãu thuyén, giü 
thông tin lien lac  thung xuyên v&i thuyên tru&ng, chü các phucing tin dê xtir 1 



>j.  

iing Xuân T 
* 

7 

kip th?i các tinh hung x.0 có tM xãy ra. 

2. Dài Phát thanh- Truyn hmnh Quàng Nam, Ban Chi huy PCTT & TKCN 
các huyn, thj xã, thành phô: Tang cithng tuyên truyên các bàn tin du báo, cãnh 
báo, các video huàng dan k nãng phông tránh dông, lôc, set; phô biên Website: 
http://pctt.quangnam.vn; trang Facebook "Thông tin phông chóng thiên tai 
Quáng Nam" den can b, nhân dan biêt, theo dôi, cp nht kip thai thông tin 
cânh báo thién tai, thông tin chi do, diêu hành cong tác phông chông thiên tai 
trên dja bàn tinh de chü dng phông tránh. 

3. Ban Chi buy PCTT và TKCN các cp t6 chüc tnrc ban nghiêm ti1c và 
thu&ng xuyen báo cáo ye Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh.I. 
No'i nhân: HTXYNG TRU'C 
- Nhtr trën; 
- BCD TW ve PCY1T, UBQGUPSCTIT&TKCN (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Lãnh dao Ban (b/c); 
- Thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh; 
- BCH PCTT và TKCN các Sâ, Ban, Ngành; 
- Dài KTTV Quáng Nam; 
- Chi ciic PCTT MT&TN; 
- Chi ciic Thüy san; 
- Luu: VT, VPU. 
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