
CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tv do - Hnh phñc 

Quáng Nam, hi ji Oh oD ngàyháng 12 nám 2019 

CONG DIN 
BAN CHI HUY PHONG, CHONG ThEN TAT VA TIM KIEM CU MN 

T!NH QUANG NAM 

DIJN: 

- Ca quan Thrning tnrc TKCN trên song và dat lien; 
- Ca quan Thu'?mg trirc TKCN trên biên và hái dão; 
- Ban Chi buy PCTT & TKCN các huyn, thi xã, thành phô; 
- Ban Chi buy PCTT và TKCN các Si, Ban, Ngành; 
- Các don vi quán 1 ho chira nuc9c thüy igi, thüy din. 

Theo bàn tin cüa Dài KbI tlxcYng thüy van Quàng Nam: Hôi 07 gi& ngày 25/12, 
vi trI tam bão PHANFONE & vào khoáng 11,9 Q Vi Bac; 122,5 d6 Kinh DOng, 
trên khu vrc mien Trung Phi-lip-pin. Sirc gió manh nhât vüng gân tam bäo manh 
cap 11 - cap 12 (100 - 135kmlgiô), git cap 14. Du báo trong 24 gib tó'i, bão di 
chuyên theo hi.r&ng Tây Tây Bàc, môi glor di dugc khoàng 20km và di vào Biên 
Dông. Den 07 gi& ngày 26/12, vi trI tam bão & khoáng 12,9 Q Vi Bac; 118,3 d 
Kinh Dông, cách dào Song Tü Tày khoáng 480km ye phIa Dông DOng Bäc. Sic 
gió manh nhât v1ng gân tam bão manh cap 11 - cap 12 (100-135kmIgi), giit cap 
14. Cap d6 riii ro thiên tai: cap 3. 

Dê chü dng irng phó vci baa PHANFONE, Ban Chi buy PCTT và TKCN 
tinh Quàng Nam dê nghj: 

1. Ca quan Thrmg trixc TKCN trén bin và hãi dão, Ban Chi buy PCTT & 
TKCN các huyn, thi xa, thành phô yen biên: 

- Tip tçlc thông báo cho thuyn trlx&ng, chü các phi.rang tin tàu thuyên hot 
dng trén biên biêt vi trI, huàng di chuyên, din biên cüa bão dê chü dng các bin 
pháp phông, tránh phü hçTp. Kiêm dêm tàu thuyên dang hot dng trên biên. 

- Thutmg xuyên theo döi chat chê din bin cüa bäo trên các phtrcmg tin 
thông tin di chüng, quãn 1 vic ra khai cüa các tàu thuyên, giü thông tin lien 1c 
thu&ng xuyên vOi thuyên tru&ng, chü các phuang tin de xir l kip th?ñ các tinh 
huông xâu có the xày ra. 

2. DL Phát thanh - Truyên hInh Quãng Nam thtrmg xuyên dim tin ye din 
bin clia baa dê nhân çiân bit, chi dng img phó. 

3. Ban Chi huyPCTT và TKCN các cp to chi'rc trirc ban nghiêm tüc vâ 
thumg xuyên báo cáo ye Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh./. 
Noinlzân: ,N' ' TIIUTINGTRVC 
- Nhtx trên; 
- BCD 1W v6 PCTT UBQGUPSCYIT&TKCN (b/c); BAN CHI HUY 

- UBND tinh (b/c); TAf -.-- ., 

- Lãnh do Ban Chi huy PCTT vã TKCN tinli; TiM KIEM CLJU NAN /  

- Thãnh vin Ban Chi huy PCTT và TKCN tiih; T,QUANGNAM 

- Chi cic PCTT MT&TN; 
- Chi ci,ic Thüy san; O'ng Attan iy 
- Liiu: VT, VPTT. 

UBND TINH QUANG NAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN 

S: 03 /CD-BCHPCTT&TKCN 


