
UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1IT NAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

o /BCHPCTT&TKCN QuángNam, ngày 3//tháng Q'nam 2019 

V/v chü dng frng phO vài mira lan 
và áp thâp nhit dâi gân biên Dông 

Kinh gi:ri: 
- Co quan Thrmg trirc TKCN trên song và dat lien; 
- Co quan Thu&ng trirc TKCN trên biên và hãi dâo; 
- Ban Chi huy PCTT & TKCN các huyn, thi xã, thành phô; 
- Ban Chi huy PCTT và TKCN các SO, Ban, Ngành; 
- Các don vi quán 1 ho chra nithc thüy lçii, thüy din. 

Theo bàn tin cüa Dài KhI tuçing thüy van Qung Nam: Hi 13 gi ngày 
31/8, vi trI tam áp thâp nhit M0' vao khoãng 19,0 W VT Bäc; 121,7 do^ Kinh 
DOng, ngay trên phIa Bäc dâo Lu-dông (Phi-lip-pin). Sue gió manh nhât yang 
gân tam áp thâp nhit dói manh cap 6 (40 - 50kmlgi0'), git cap 8. Du báo trong 
24 gi0' tói, áp thâp nhit dâi di chuyên chü yêu theo hu0'ng Tây, môi gi0' di dirge 
20 - 25km, khoãng dêm nay se di vào Biên Dông sau do cO khá nang manh 
them. Den 13 giô ngày 01/9, vi trI tam áp thâp nhit dài & khoáng 19,2 d6 VT 
Bàc; 116,5 di Kinh Dông, each quân dão Hoàng Sa khoâng 550km ye phIa 
Dông BAc. Sirc gió manh nhât viing gân tam áp thâp nhit dâi manh cap 7 (50 - 
60kmlgi&), git cap 9. Wing  nguy hiêm do áp thâp thit dâi trên Biên DOng 
trong 24 gi0' tâi (gió manh cap 6, git cap 8): PhIa Dông kinh tuyên 115,0 d 
Kinh DOng; phIa Bäc vT tuyên 17,0 d6 VT Bãc. 

Theo bàn tin so^ MLDR_15h30/DBQG_DBTT ngày 31/8/2019 cüa Trung 
tam Dr báo KhI nrçing thüy vAn Quôe gia, lheo do cãnh Mo: Tfr ngày 02-06/9, 
0' cdc tinh MrThanh Maclan Quãng Ngdi có mu'a to den rat to (lông lwçing 
mu'aphô biên 300-500mmh1ç1). 

De chü dng irng phó v0'i mira lan và din bin cüa áp thâp nhit dó'i gn 
biên Bong, Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh Quãng Nam dé nghj: 

1. Ban Chi huy PCTT và TKCN các dja phuong, co quail, don vi: 

- Khan trtrong chi dao,  4n dng nhân dan tp trung thu hoach nhanh liia 
vu He Thu nAm 2019 vâi phuong ehâm "xanh nhà hon giâ dông"; dôivâi nhng 
din tIch hoa màu den kS'  thu hoach can khân truo'ng thu hoach, so chê, bão quàn 
dê tránh hix hông. 

- Kiêm tra, rà soát các khu dan cu & các ng yen bin, yen song, vung 
tri:ing thâp, vfing có nguy co cao xAy ra IQ quét, sat  10' dat; 

- B6 trI lirc hrgng canh gác, cht chn, nghiêm cm ngix0'i Va phiro'ng tin 
di lai  trên nhüng tuyên dtrô'ng bj ngp sau, rnr0'c chây xiêt, ngm, tràn; cucmg 
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quyt không cho nguô'i, phuang tin di qua nhng khu vrc nguy hiêm, nai dê 
sat Ri dat; 

- Thu?xng xuyên theo dOi chat chë din biên cüa mua 16n, áp thp nhit 
dôi trén các phrnmg tiên thông tin di chüng dê chü dng lrng phó kip thai cac 
tInh huông xâu có the xây ra. 

2. Cci quan Thuing trirc TKCN trên biên và hái dáo ph& hap vri các dja 
phuang, doTi vi: 

- Thông báo cho các chü phuang tin tàu thuyn dang hot dng trên bién 
biêt vi trI, hii&ng di chuyên và din biên cüa áp thâp nhit dOi dê chü dng các 
bin pháp phông, tránh phü ho  p; 

- Theo döi, kim dm tàu thuyn dang hot dng trên biên; 

- Thii&ng xuyên theo döi chat chë din bin cüa áp thp nhit dói trên các 
phuung tiên thông tin di chüng, quan 1 vic ra kho'i cüa cac tàu thuyên, gi0 
thông tin lien 1c ththng xuyên vth chü các phwmg tin dê xr 1 kip thi các 
tinh huông xâu có the xày ra. 

3. Các dan vi quân 1 ho^ chüa rnrc thi:iy lçii, thüy din thrc hin to chirc 
truc ban; kiêm tra, quan träc dip; thu&ng xuyên báo cáo vi cci quan quân l cap 
trên. 

4. Dài Phát thanh - Truyn hInh Quáng Nam, Dài Truyn thanh các dja 
phuang thumg xuyên dua tin ve^ tinh hInh rnua 1ón, din biên áp thâp nhit dâi 
và cong tác chi dao  cüa các cap chmnh quyên dja phuang dé nhân dan biêt, chü 
dng phông tránh. 

5. Các 1irc Iuçxng ciru nan, cü'u h6 duy tri 1rc hrçing và phuang tin, san 
sang irng phó khi có yêu câu. 

6. Ban Chi huy PCTT và TKCN các cap to chc tnirc ban nghiêm tüc vá 
thuông xuyên báo cáo ye Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh./. 

hUNG TRVC Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- BCD 1W ve PCTT, UBQGU?SCTIT&TKCN (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Länh dao Ban (b/c); 
- Thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh; 
- Dãi PT-TH Quãng Nam (Dua tin); 
- Dâi KTTV Quàng Nam; 
- Chi cuc PCTT MT&TN; 
- Chi cc Thüy san; 
- Website: pctt.quangnam.vn; 
- Lixu: VT, VPTT. 
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