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KInh giri:
- Thu tru&ng các Ca quan, dm yj trên dja bàn huyn;
- Chu tjch UBND các xã, thj trân.

Thirc hin Cong van s 23/BCD ngày 13/8/2018 cüa Ban Chi dao Phông
chong thiên tai - TIm kiêm ciru nan; Phông cháy chüa cháy tinh Quàng Ninh ye
vic theo dOi din biên và chü dng các bin pháp phông chông ATND (Bão so
4); theo tin tü Trung tam dir báo khI tuçmg thüy van Quoc Gia, Hôi 04 gi ngày
14/8, yj trI tam bão a vào khoàng 20,7 d Vi Bäc, 113,5 d Kinh Dông, trên
vüng biên phIa Nam tinh Quàng Dông (Trung Quôc). Süc gió manh nhât vüng
gân tam bão manh cap 8 (60-75kmIgRi), git cap 10. Phim vi gió mnh cap 6,
giit cap 8 khoâng 90km tInh tiir tam bão. Dr báo trong 24 gia tói, bão di chuyên
chm theo huóng Dông sau có khâ nàng dôi huóng djch chuyên ye phIa Tây
Bäc, môi gia di dugc khoâng 5km và có khã näng manh them. Den 04 gia ngày
15/8, vj trI tam bão a khoâng 21,4 d Vi Bàc; 112,4 d Kinh Dông, trên vüng
biên phIa Nam tinh Quâng Dông (Trung Quôc). Src gió manh nhât vüng gân
tam bão manh cap 8-9 (60-9Okm/gia,), git cap 11. Pham vi gió manh cap 6, git
cap 8 khoàng 110km tInh tir tam bão.
Do ânh huang cña bäo, khu vrc Bäc Bin Dông có gió mtnh cp 6; phIa
Bäc khu v1rc Bäc Biên Dông co mua bão, gió manh cap 7, vüng gân tam bão di
qua mnh cap 8, git cap 10, biên dng mnh.
Vüng nguy him trên Bin Dông trong 24 gia tai (vüng gió mnh cp 6 trâ
len): PhIa Bäc vi tuyên 19,5 d Vi Bàc; phIa Dông kinh tuyên 110,5 d Kinh
Dông.
Trong 24 dn 48 gRi tip theo, bão di chuyn theo huing Tây, mi gii di
di.rçic 5-10km. Den 04 gia ngày 16/8, yj trI tam bAo a khoàng 21,4 do Vi Bäc;
109,8 d Kinh Dông, ngay trên khu v?c phIa Bàc ban dâo Lôi Châu (Trung
Quoc). Süc gió mnh nhât vung gân tam bào mtnh cap 8-9 (60-90km1gia), giit
cap ii. Phtm vi gió mtnh cap 6, giit cap 8 khoàng 110km tInh tü tam bão.
Trong 48 dn 72 gia tip theo, bão di chuyn theo huang Tây Tây Nam,
môi gia di dirçc khoâng 15km. Den 04 gia ngày 17/8, vj trI tam bão a khoãng
20,7 dôVi Bác; 106,4 d Kinh Dông, trén dat lien khu vxc yen biên tili Quãng
Ninh den Nam Djnh. Suc gió mnh nhât vüng gãn tam bão mnh cap 8 (6075kmlgia), git cap 10.Phtm vi gió manh cap 6, git cap 8 khoâng 90km tInh tü
tam bâo.

D chü dng irng phó bäo s 4; U ban nhân dan huyn yêu cu Thành viên
Ban chi buy PCTT&TKCN; Phông cháy chüa cháy, ThU truàng các ca quan dan
vj, ChU tjch UBND các xã, thj trail nghiêm tUc triên khai th%rc hin mt so
nhiêm vu sau:
1. Các thành viên Ban chi buy PCTT & TKCN huyn dugc phân cong
nhim vit tai Quyêt djnh so 2396/QD-UBND ngày 27/4/20 17 cUa UBND huyn
chU dng theo dOi diên biên cUa bào và triên khai thirc hin phuong an phông
chông thiên tai tti dja bàn duçic phân cong phi trách.
2. UBND các xã, thj trn:
Theo dôi chat chê din bin cUa bão s 04; triên khai phuang an phông
chông thiên tai, thông báo trên các phuong tin thông tin dai chUng dê nhân dan
chU dng chang chông nhà ci:ra, dam bão an toàn dôi vi các cOng trInh xây
dirng trên dja bàn, gia cô ao dam, lông be nuôi trông thUy san...
-

Di các xã yen bin: Kim kê tàu thuyn tai các vj trI neo du; thông báo
cho chU phrang tin, các h nuôi trông thUy san dang boat dng trên biên biêt vj
tn, hinrng di chuyên cUa bào dê chU dng phông tránh; gitt lien lac thung
xuyên vói các chU phuang tin, các h nuôi trông thUy san trên biên dê xi'r l kip
thai các tInh huông có the xáy ra.
-

Di các xã vUng cao: ChU dng phông chng bäo và rnua lan có th gay
ra lü quét, sat 1 dat, ngp 1iit; bô trI 1irc luqng chi buy, triên khai phuang an
phông chông thiên tai tai các vUng có nguy ca bj cô 1p khi có bão, lü; tO chUc
canb gac 24/24 gi?:i tai các vj trI ngâm, tràn, các du&ng thuang xuyên bj ngp
nuYc; san sang lirc lrnng, phiiang tin ciru h,cüu nan dê kjp thai üng phó khi
-

có yêu câu.
Thirc hin nghiêm Quy ch thông tin báo cáo truâc, trong và sau bào ye
co quan thuang trirc Phông chông thiên tai & TKCN huyn (qua phông Nông
nghip & PTNT); to chüc tn1rc ban phông, chông thiên tai trên dja bàn huyn
Dam Ha ban hành kern theo Quyêt djnh so 1620/QD-UBND, ngày 04/6/2018
cUa UBNID huyn.
-

Yêu cu ThU tru6ng các ca quan, dan vj, ChU tjch UBND các xà, thj trân
trên dja bàn huyn nghiêm tUc triên khai thirc hin; báo cáo kêt qua triên khai và
bin pháp üng phó vai bão so 04 ye UBND huyn qua phông NOng nghip &
PTNT truóc 17 gii ngày 14/8/2018./. ~L—
Noi nhân:
TT. Huyn üy, HDND huyn;
Länh dao UBND huyn;
Trung tam Truyén thông vã Van hóa(dua tin);
Nhu kInh güi;
Li.ru./.
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