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V vic chñ dng các bin
pháp phông, chông bo so 2

CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htinh phüc
Ba Chê, ngày 01 tháng 8 nám 2020

KInh giri:
- Thu tnx&ng các cci quan, dcin vj trên dja bàn huyn;
- Các thành viên BCH. PCYT và TKCN huyn;
- Cong ty TNHH MTV Thüy Ii Mien Dông Quãng Ninh;
- US' ban nhân dan các xã, thj trân;
Theo tin t1r Trung tam dir báo khI tuçmg thüy van Trung rnmg, hôi 16 gi
ngay 01/8, vj trI tam bão a khoãng 18,7d Vi Bäc; 108,6 d Kinh Dông, trén dat
lien phIa Nam dâo Hãi Nam (Trung Quôc), cách b biên các tinh Thai BInh-Ngh
An khoãng 330km ye phIa Dông Nam. Sue gió manh nhât vüng gân tam bâo mnh
cap 8 (60-75km1gia), git cap 10. Dr báo trong 12 gia tâi, bão di chuyên theo
huang Tây Tây Bàc, mi gii di duçic 15-20km, di vào Vjnh Bäc B. Den 04 gia
ngày 02/8, vi trI tam bão a khoàng 19,1 d Vi Bac; 106,9 d Kinh Dông, trên vüng
biên các tinh tir Thai BInh den Ngh An. Sirc gió mnh nhât vüng gân tam bão
mnh cap 8 (60-75km/gRi), gitt cap 10.
Trong 12-24 gia tâi, bäo di chuyn theo huàng Thy Tây Bc, rni gia di
thrçic 15km, di vao dat lien các tinh Bäc Trung B và Nam dông bang Bäc B, suy
yêu thành áp thâp nhit dai. Den 16 giô ngày 02/8, vj trI tam áp thâp nhit dcii &
khoãng 19,8 d Vi Bàc; 105,1 d Kinh Dông. Sue gió m.nh nhât vüng gân tam áp
thâp nhit dOi mnh cap 6 (40-50km/gi&), gitt cap 8. Trong 24 den 36 gi& tiêp
theo, áp thâp nhit dâi di chuyên theo hixâng Tây Tây Bäc, di sâu vào dat lien và
yêu thành vüng áp thâp trên khu virc Thuçng Lao.
Hin hin nay là th&i k5' tr9ng dim cüa bão, mua lQ, phm vi dir kin ãnh
hu&ng có the xày ra din rng; diên biên cüa bào và mua lü xãy ra trong tInh hInh
djch bnh COVID 19 dang diên biên phüc tap. Thrc hin S' kiên chi do cüa UBND
tinh tai Van bàn so 5201/UBND-NLN3 ngày 01/8/2020 cüa UBND tinh "Vê chü
dng i'rng phó diên biên bão so 2 Sinlaku. Dê chU dng các bin bin pháp phông,
chông can bäo so 2 và tInh hInh mixa, lü do ãnh hithng cüa bão có the gay ra trên
dja bàn huyn. Chü tjch UBND huyn yeu câu Chü tjch UBNT) các xã, thj trân, các
thành viên Ban chi huy PCTT&TKCN huyn và Thu tnr&ng các cci quan, dan vj
lien quan tp trung thrc hin mt so nhim vii sau:
1. Chü tjch UBND các xä, thj trn kh.n trixang chi do kim tra ci the den
tirng thôn, bàn, khu phô, to dan; dc bi@ km ' các khu vrc có nguy cci ngp hit,
sat lâ dat dá, khu virc yen song, suôi Co nguy c xây ra lü, s.t l&dât; râ soát li các
nhà yêu, nba tam không dam bâo an toàn dé chãng chông, gia cô trên dja bàn hoc
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có phinng an di chuyn dan v noi an toàn. Tuyt di không duçic d xãy ra thit
hi ye ngi.r?ii. Cir nguäi trirc, canh gác 24/24h thuxng xuyên ti các vj trI ngârn,
tràn giao thông, kiên quyêt không cho phuang tin và ngi.rñ qua Ii khi có lii xuât
hin. Cóphucing an huy dng các phucing tin, thiêt bj và hrc hxçingkjp th?ii giãi
tôa ách täc giao thông do mua lü gay ra, dam bào giao thông thông suôt.
2. Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ban Quân 1 dr an D.0 tu
xây dmg, UBND các x: Don D.c, Thanh San phôi hçp vâi Cong ty TNHH mt
thành viên thüy lçii Mien Dông Quàng Ninh theo dôi thi.rmg xuyên mirc nu&c ti
ho chi'ra nuâc Khe L9ng Trong và ho chira nixóc Khe Mi.thi, chü dng các bin
pháp dam bão an toàn cho ho chira.
3. Phông Kinh t và H t.ng: Phi hçp vi các dan vj lien quan chi do
kiêm tra và xir 1 các diem có nguy ca st 1& trên các tuyên giao thông, chuân bj
phuang an dam bão an toàn trén các ngâm, tràn giao thông, các diem xung yéu, có
nguy ca st Ia, ngp hit, chia cat khi bj mua lii.
4. Các dan vj: Vin thông Ba Chê, Viettel Ba Chê, Din lirc Ba Chê th chirc
kiêm tra có phuang an gia cô các vi trI ct àng ten, ct din, dthng ông cap thoát
nuOc bj suy yeu có nguy ca de xãy ra sir cô; sn sang phuang an üng phó vâi gió
manh và mua lü lan. Tuyt dôi không dê gián doan thông tin lien 1c và mat din
trên din rng.
5. Giám dc Ban Quân l dr an Du tu xây dirng huyn, Chü tjch UBND
các xã, thj trân chi dao các nba thâu có phuang an di dii các phtrang tin, vt ti.r...
dang phic vi thi cong cac cong trinh trên dja bàn, dam bào an toàn ye nguai và tài
san cüa dan vj. Riêng dôi vai các cong trInh giao thông chU dng rà soát C1I the V
yêu câu các dan vj thi cong có phuang an phông, chông dê dam bâo khi có mua
lan không dê dat dá, bun tràn xuông thrang giao thông lam ãnh huàng den vic di
li cüa các phuang tin và nglx&i dan.
6. Ban Chi huy Quân sr huyn, Cong an huyn: Chi do duy trI 1igTC lixçing,
kiêm tra, rà soát 'ai các phirang tin, thiêt bj vt ttr dé sn sang lam nhim vii ci'ru
h, ciru nn khi có yêu câu.
7. Các thành yiên Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn: Theo chüc nang,
nhim vij dtrçic giao chU dng xuông các dan vi ccv sâ dê kiêm tra, don dôc chi do
cong tác phông, chông bâo, mua lü ngay t?i dan vj ducic phân cong.
8. Trung tam Truyn thông và Van hoá huyn: Theo chirc nàng nhiem vi,
chi dao triên khai thirc hin thông tin, tuyên truyên ye diên bien cüa can bão so 2
và tInh hInh mira lü, trên h thông ba phát thanh và xc tuyên truyen luu dng cüa
huyn; h thông ciim ba FM ti các thôn, khu.
Yeu cAu Chü tjch UBND các xâ, Thj trn, các thành viên Ban chi huy
PCTT&TKCN huyn, Thu trithng các phông, ban, dan vj theo dôi chtt chê diên
biên cUa bo, mua Iü, tO chüc trrc ban nghiêm tñc 24/24 gia; nghiêm tüc th?c hin
vic tong hgp và báo cáo kjp thai, thuang xuyôn két qua triên khai và bin pháp
üng phó vâi bâo ye Van phông thu&ng trirc Ban chi buy PCTT và TKCN huyn
(phông Nông nghip và PTNT).
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Yêu cu Chü tjch UBND các xâ, thj trn, thành viên Ban chi huy
PCTT&TKCN huyn và Thu tnr&ng các Co quan, don vj khân tnrong nghiêm tiic
thuc hién./
TM. Uc( BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
i HUTICH

Noi n/ian:
- Nhu kInh g&i (Thrc hin);
- BCH. PCTT&TKCN tinh (Báo cáo);
- TT. Huyn iy (Báo cáo);
- IT. HDND huyn (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyn (Chi dao);
- Ti' Truyên thông và VH (Thông tin);
- Cong thông tin Din tCr (Dtra tin);
- Ltru: VT, NN.
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