UBND TINH QUANG NAM
BAN CHI HUY PCTT VA TKCN

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p Ty do Htnh phüc
-

/1

/BCHPCTT&TKCN
V/v chü dng dng phó din bin cüa
vüng áp thâp có khã näng mnh len
thành áp thâp nhitdOi vã i'ng phó vói
thiên tai trong diêu kin dch bnh
S:

-

Quáng Nam, .ngày c tháng nám 2020

KInh güi:
-

-

-

-

Ca quan Thrông trçrc TKCN trên biên Va hãi dão;
Ca quan Thixng trrc TKCN trên song và dat lien;
Dài Phát thanh Truyên hInh Quãng Nam;
Ban Chi huy PCTT và TKCN các huyn, thj xä, thành phô.
-

Theo Cong then sO^ 05/CD-TW ngây 29/7/2020 và Cong van so
92/TWPCTT cüa Ban Chi do Trung Lrang ye PhOng chông thiën tai ye vic ra'
soát, chü dng phuoTig an san sang thig phó vói thiên tai trong diêu kin dch
bnh và bàn tin cüa Dãi KhI tugng thüy van Quâng Nam: Hôi 07 gi& ngây 3 0/7,
vi trI trung tam yang áp thâp & vào khoâng 15,7 16,7 Q Yl Bãc; 117,0 118,0
Q Kinh Dong, cách quân dáo Hoàng Sa khoáng 600km ye phIa Dông. Dix báo
trong 24 giô' tói, vüng áp thâp di chuyên theo htrOng Tãy lay Bäc, mi gi& di
thric 15 20km và có khà nãng mnh len thânh áp thâp nhit M.
-

-

-

De chü dng irng phó vâi din bin' cüa yang áp thp có khã nàng mnh len
thành áp thâp nhit dOi và chü dng ü'ng phó vói các tInh huông thiên tai trong
diêu kin phông, chông djch bnh Covid-19. Ban Chi buy PCTT và TKCN tinh
Quàng Nam dê nghj:
1.Ca quan Thng tn1'c TKCN trên biên và hãi dâo, Ban Chi huy PCTT vâ
TKCN các huyn, thi xa, thânh phO yen biên:
Tiêp tuc thông bao cho thuyên tluang chu cac phiicmg tiên tau thuen
ho?t Ong trén biên biêt vi trI, huO'ng di chuyên, diên biên cüa viing áp thâp dC
chü dng các bin pháp phông, tránh pha hap.
-

Thuing xuyên theo döi cht chë din bin cüa viing áp th.p, thông tin
thai tiêt tren các phu'ang tin thông tin di chüng, quán 1 vic ra khai cüa các
tàu thuyên, gi& thông tin lien lac thuông xuyên vi thuyên trithng, chñ các
phuang tin dê xü' 1 kip thôi các tInh huông xâu có the xãy ra.
-

2. Ban Chi huy PCTT và TKCN các dja phrang. dan vi i-a soát, diêu chinh
1mb hot phu'o'ng an irng phO vi thiCn tai phü hpp theo huO'ng phát huy tôi da
phu'o'ng chârn "4 ti chô" de' sn sang 1rng phó kip thô'i, hiu qua, dam bào an
toàn trong diêu kin phông, chông djch bnh Covid- 19.
3. Dài Phát thanh- Truyên hInh Quãng Nam thng xuyên dua tin ye din
biCn cüa vUng áp thâp dë các cap chInh quyên, chü các phtrcmg tin hot dng
trên biên và ngthi din biët, chü dng phông tránh Va ü'ng phó.
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4. Ban Chi huy PCTT và TKCN các cap to chik trijc ban theo quy dnh,
dam bão các diêu kin phông, chông djch bnh Covid- 19 vã thi.r&ng xuyên báo
cáo ye Ban Chi huy PCTT vá TKCN tinh./.
,DAN

No'i nIz,,:
NhLr trén;
BCD 1W ve PCTT, UBQGUTSCTF&TKCN (b/c);
UBND tinh (b/c);
Lành do Ban (b/c);
Thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh;
BCH PCTT và TKCN các Sâ. Ban. Nganh;
Dai KTTV Quãng Nam;
Chi cuc PCTT MT&TN;
-ChicvcThüysán;
Lu'u: VT, VP-17.
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