
UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CHI HUY PCTT VA TKCN Dc 1.p - Tir do Hnh phüc 

S6: /1/7  /BCHPCTT&TKCN Quáng Nam, ngày f tháng näm 2020 
V/v chü dng üng phó vâi các hInh thai 
th?i tiêt nguy hiêm 

KInh gi:ri: 
- Ca quan Thuxng tr1rc TKCN trên bin và hãi dâo; 
- Ca quan Ththng trçrc TKCN trên song và dat lien; 
- BCH PCTT và TKCN các S&, Ban, Ngành; 
- Ban Chi huy PCTT và TKCN các huyn, thj xã, thành phO; 
- Các dcrn vi quán 1 ho chüa thüy igi, thüy diên. 

Theo Cong din s6 07/CD-TW ngày 31/7/2020 cüa Ban Chi do Trung 
irnng ye Phông chOng thiên tai và bàn tin cüa Dài KhI tuçTng thüy vAn Quãng Nam: 

-H6i13 giô' ngày 31/7, vi trf trung tam áp thâp nhit di & khoAng 17,2 
dO VT BAc; 1,12,5 dO Kinh Dông, ngay trên vilng biên quân dão Hoàng Sa. Sirc 
gió mnh nhât vüng gân tam áp thâp nhit dâi mnh cap 6, cap 7 (40-60kni/giô), 
git cap 9. Bàn kInh gió mnh cap 6, git cap 8 tr0 len khoàng 100km tinh tix 
tam áp thâp nhit dâi. Dy báo trong 24 gib,  to'!, áp (hap n1z4t ctói di chit yen 
theo hung Tây Tây Bác, môi gUt di ctu'çrc 10-15km Va có k/ia náng mcmli len 
thành bdo. Do Anh hu&ng cüa áp thâp nhit dói nên & Biên DOng có mua dông 
mnh, & khu virc BAc Biên Dông (bao gôm ca vfing biên quân dAo Hoàng Sa) có 
gió mnh cap 6, cap 7 sau tAng len cap 8, gi.t cap 10; song biên cao 3,0 - 5,0m; 
biên dng manh.0  Vjnh Bak BO (bao gOm cã huyn dão Bach Long VT) tr ngày 
mai có gió manh cap 6, cap 7; vling gân tam bAo di qua mnh cap 8, gi.t cap 10; 
song biên cao tir 3,0 - 4,0rn; biên dng mnh. C khu virc Gicta và Nam Biên 
DOng (bao gôm Ca vüng biên quãn dAo Truèng Sa), v1ng biên t1r Binh Thun 
den Ca Mau (bao gôm huyn dâo Phü Qu) có gió Tây Nam mnh cap 6 - cap 7, 
git cap 9, biên dng mnh; song biên cao 2,0 - 4,0 m. Toàn b3 tàu thuyên /zolt 
d3ng trên khu vy'c Gifl'a và Nam Biên Dông (bao gôm cã yang biên quân ctâo 
Tru'ông Sa) có nguy co,  chju tác d3ng cao cáa gió gi(lt và lôc xoáy. 

- Ngoài ra, do ânh hu&ng cüa rAnh áp thp có triic Tây Bc - DOng Nam 
ket ha p vói áp thâp nhit dâi dang hoat dOng trên Biên DOng; du báo trong 2 
ngày cMn các dja phuo'ng trong tinh có mu'a, cic bO có no'i rn.ra to. Lu'qng mua 
pho biên các dja phro'ng QuAng Nam tir 30 - 50mm, mOt  sO dja phuoiig v1ng 
dông bAng yen biên, viing trung du và viing nti phIa BAc cüa tinh CO ncxi lung 
mixa trên 5 0mm. 

De chü dng 1rng phó v&i các hInh thai thii tiêt nguy him; Ban Chi buy 
PCTT và TKCN tinh QuAng Nam dê ngh: 

1. Ban Chi huy PCTT va TKCN các dja phuo'ng, don vi tip t11c thirc 
hinCông vAn sô  120/BCHPCTT&TKCN ngây 30/7/2020 cüa Ban Chi huy 
PCTT vA TKCN tinh QuAng Nam ye vic chü dng irng phó din biên cüa v11ng 
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ap thp có khà näng manh  len thành áp thp nhit dói và rng phó vói thiên tai 
trong diêu kin djch bnh. 

2. Ca quan Thuà'ng tr1rc TKCN trên bin Va hái dão, Ban Chi huy PCTT 
và TKCN các huyn, thj xà, thành phô yen biên tiép tiic theo dOi, thumg xuyên 
thông bao cho thuyên tri.r&ng, chü các phuang tin tàu thuyên hot dng trCn 
biên biêt vi trI, huàng di chuyén, diên biên cüa áp thâp nhit dói và tinh hInh 
th?yi tiêtnguy hiêrn trén biên dê chü dng các bin phãp phông, tránh phñ hçip. 
Theo döi, kiêm dêm tàu thuyên dang hoat dng trên biên. 

3. Ban Chi buy PCTT và TKCN các huyn, thi xã, thàrih ph, Ca quan 
Thuxng trirc TKCN trên song và dat lien: 

- Thix&ng xuyên theo dôi chat chë din bin cüa áp thp nhit dâi, tinh 
hinh mua trên các phi.rang tin thông tin di ch1ng, trang thông tin din tü 
http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phàng chông thiên tai Quàng 
Nam, thông tin lucmg mua ti các tram khI tucmg thüy van chuyên dung thông 
qua irng dung VRAIN trén din thoai di dng và dja chi http://Vrain.vn  (Ten 
dàng nhp: quangnamvinarain; mt khâu: 123456) dê chü dQng irng phó kip'  
thôri cáctInh huOng xâu có the xãy ra. 

- Kim tra, rà soát các khu dan cu & các vüng yen song, v'iing trüng thp, 
vüng có nguy ca cao xãy ra lü quét, sat l& dat và An sang phuang an üng phó 
khi có tInh huông xâu xáy ra. 

4. Chu' du tu các cong trinh dang thi công, d.c bit là cong trInh yen 
song, yen biên, ho chira nixc có phuang an dam bào an toàn cho ngträi, phuang 
tin, thiêt bj, v.t tu tai  cong trInh. 

5. Các dan vi quân .l ho^ chira nuó'c thüy igi, thñy din to chirc trçrc ban, 
theo dOi din bin tmnh hInh mua, kiêm tra, quan träc dip;  thu&ng xuyên báo cáo 
V1 ca quan quán 1 cap trên. 

6. Ban Chi buy PCTT và TKCN các cp to chüc trirc ban theo quy dnh, 
dam bão các diu kin phông, chông djch bnh Covid- 19 và thu6ng xuyên báo 
cáo ye Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh./. 

Nci nIiIii: 
- Nhix trên; 
- BCD TW ve PCTT, UBQGUPSCU&TKCN (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Lãnh dao Ban (b/c); 
- Thành vién Ban Chi huy PCTT Va TKCN tinh; 
- Dài KTI'V Quáng Nam; 
- Chi cc PCTT MT&TN; 
- Chi cue Thñy san; 
- Luu: VT, VPTI'. 


