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KInhgüi:
- U ban nhân dan các xã, thj trân;
- Các thành viên BCH. PCTT và TKCN huyn.
Theo tin tü Trung tam d1r báo khI tixçing thüy van Quc gia, Dài khI tuqng thüy
van tinh Quãng Ninh và Van bàn so 207/TWPCTT-\TP ngày 26/5/2019 cüa Ban chi
dao Trung iicing ye phông, chông thiên tai "Vê vic chü dng irng phó vôi thiên tai
khu vrc Bäc B và Bäc Trung Be". Do ãnh hixâng cüa rành áp thâp ti't ngày 27/5 den
29/5/2019 Bàc B và Bäc Trung B có mua vira, có ncii mua to den rat to và rài rác
có dông (liiqng mua phô biên 30 — 80mm124 gi, có nth trên 100mm!24 giè, trong
mi.ra dông có khà näng xày ra lôc set, mua dá và gió gi.t mtnh.
Hin nay mâi vào thii gian dAu müa nhimg din bin thai tit dã r.t phüc tap;
nhiêu khu vçrc có misa lan c11c b, vuçit qua dr báo, mua cüng kern theo lôc, set, gió
git manh tai mt so dja phumg, trong do có tinh Quâng Ninh.
D chü dng trin khai các bin pháp phOng tránh hiu qua vOi din bin
thiên tai, UBND huyn yêu câu UBND các xã, thj trân:
1. Chi dao, rà soát phi.rcng an trng phó vâi thiên tai d.c bit là mua lan, lU
quét, sat lâ dat; sn sang các bin pháp irng phó khi có tInh huông thiên tai xãy ra.
2. Theo dôi chit chê các bàn tin dir báo, cãnh báo v mua lan din rng, 1c
set, mi.ra dá và gió giit minh dê thông tin kjp thai den ngu?ri dan chü dng cac
bin pháp phOng tránh phü hçip dam bâo an toàn cho nguai, tài san và san xuât.
3. Trung tam Truyn thông và Van hoá huyn: Chi dao, thix&ng xuyên tuyên
truyên, cânh báo tInh hInh mua lan din rng, lôc set, mua dá và gió gist manh
trên h thông ba phát thanh cüa huyn, xe tuyên tuyên luu dng và h thông ciim
ba FM tai các thôn, khu dé nguai dan trên dja bàn biêt phOng, tránh.
4. T chüc tr1rc ban nghiêm tüc, thuang xuyên cp nht thông tin, báo
cáo kjp thai ye UBND huyn (qua phOng Nông nghip và PTNT huyn).
UBND huyn yêu cu Chü tjch UBND các xâ, thj trn, thành viên Ban chi huy
PCTT&TKCN huyn và các Co quan, don vi lien quan nghiêm tüc thirc hin./. J/
,
Noi nhân:
- Niur kInh gi'ri (Thrc hin);
- BCH. PCTT&TKCN tinh (Báo cáo);
- TT. Huyn üy (Báo cáo);
- TT. I-IDND huyn (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyn (Chi dao);
- TT truyên thông và VH (Thông tin);
- Cng thông tin Din ti'r (Dua tin);
- Liru: VT, NN.M-
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