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UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------------Số: 3389 /SCT-QLTM3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------------Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

V/v chủ động các biện pháp phòng
chống bão số 7 (NANGKA),

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
Tổng Công ty Đông Bắc;
- Công ty Xăng dầu B12;
- Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN ngành Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn hỏa tốc số
6991/UBND-NLN3 ngày 13/10/2020 về việc chủ động các biện pháp phòng,
chống bão số 7 (NANGKA). Theo đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn
tỉnh Quảng Ninh, hồi 07 giờ ngày 13/10 vị trí tâm bão vào khoảng 18,4 độ vi
Bắc; 11,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về
phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (7590km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo
hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị
trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vinh
Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-90km/giờ),
giật cấp 12. Theo dự báo hiện nay, bão chưa trực tiếp ảnh ưởng đến địa bàn tỉnh
ta, tuy nhiên các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan.
Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh và các đơn vị liên quan:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại các Công điện sau: (1)
Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ
đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7; (2) Công điện số
23/CĐ-TW hồi 16 giờ 30’ ngày 11/10/2020 và Công điện số 24/CĐ-TW hồi 12
giờ 30’ ngày 12/10/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn;
2. Các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng,
phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;
3. Đề nghị các đơn vị theo dõi thường xuyên và chặt chẽ diễn biến của
bão số 7 (NANGKA) và thường xuyên báo cáo tình hình về Thường trực Ban

chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương: số
ĐT: 0203.3622350/0971.551289; email: quanlythuongmaiqn@gmail.com.
Sở Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
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- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, QLTM3.
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