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U ban nhân dan huyn Xuân Truô'ng din: 

- Các dng chI uS' viên Ban Thung vi Huyn uS', Huyn  uS' 
viên, länh dao  các co quan, dan vj di.19'c phân cong phii trách 
các tuyên dê, tr9ng diem PCTT; 
- Các dlc thành viên Ban chi buy PCTT&TKCN cüa huyn; 
- Thu trung các ca quan, dan vj trên dja bàn huyn; 
- Chü tjch UBND các xã, thj trân. 

Theo dir báo cüa trung tam dr báo khI tuçxng thüy van trung uang, hM 13 giô' 
ngày 08/10, vj trI tam bâo vào khoàng 18,2d Vi Bäc; 110,7 d Kinh Dông, cách 
dâo Hâi Nam (Trung Quôc) khoàng 80km ye phIa Narn Dông Narn. Sirc gió manh 
nhât vüng gân tam bão rninh cap 8 (60-75km/giô, git cp 10. Ban kInh gió manh 
cap 6, giit cap 8 khoâng 120km tInh tr tam bâo. 

Dir báo trong 12 gi? tói, bão di chuyn chü yki theo hrnfing B.c Tây Bc, rni 
giô di duçc khoâng 5km và có khà nAng mnh them. Sirc gió mnh nhât vüng gn 
tam bão mnh cap 9 (75-90km/gi), gi.t cap 11.Trong 12 den 24 gi tiêp theo, bâo 
di chuyên chü yêu theo hi.thng Bäc Tây Bäc, rni gi di du'çc 5-10km. Den 13 gR 
ngày 09/10, vj trI tam bão ó.  khoâng 20,0 d ViBäc; 110,0 dO Kinh Dông, ngay 
trên khu vi.rc phIa Bàc dào Hãi Nam (Trung Quôc). Sirc gió mmnh nhât vüng gân 
tam bâo mnh cp 8 (60-75kmIgRi), giit cap 10. 

Trong 24 dn 48 gRi tiêp theo, bào có khã náng dôi huóng di chuyn theo 
hung Tây, mi giô' di duc khoáng 10km và di vào Vjnh Bäc BO.  Day là can bo 
có huàng di chuyên phirc tp và gay rnua 1n trên din rng (tong hccing mica phó 
biê'n 50-100mm, có no'i trên 150mm). Tü tInh hInh trên UBND huyn yêu câu: 

1. UBND các xã, thj trn: 

- Thithng xuyên cp nht din bin cüa can bâo s 7, thông báo trên h thng 
truyn thanh d nhân dan nm chic tInh hInh, chü dng triên khai các phuang an 
phông, chng mua bão và ngp llng. 

- T chtrc huy dng ti da imi 1irc 1i.rng, phuo'ng tin khân tru'ang thu hoch 
nhanh, g9n din tIch lua müa dà chin vri phuang châm "Xanh nhà han già dông"; 
tIch ctjc tiêu thoát nmfcc dm, khai thông dông chây — nhât là tren h thông kênh cap 
3 nhm htn ch thit hai  do mua bão gay ra. 

- Chu dng các phi.rang an báo v các cong trInh xung yu, tr9ng dim PCTT 
— nht là cong tác chuAn bj các diêu kin theo phuang châm "4 tti chO". 



TM. U BAN NHAN DAN 

2. Cong ty TNIHIH MTV KTCTTL Xuân Thüy khan truang phi hc"p vOi các 
dja phuo'ng tIch circ tiêu, thoát nrn9c dm trên toàn h thông kênh, song; tang cuông 
kiêm tra giâi tOa, khth thông dông chây không dê xây ra ách täc dam bâo tiêu thoát 
nuâc khi co mxa 1&n dê bâo ye diên tIch lüa rrtha cuôi vi. 

3. Phông Nông nghip và PTNT, Hat  quân 1 dê huyn barn sat dja bàn, tuyn 
dê, tr9ng diem PCTT dê kiêm tra, don dôc các dja phuang, Ca sâ triên khai cong tác 
phông chông bão theo qui djnh, dam bào an toàn dê diêu, han  chê thâp nhât thit hai 
do mua bão gay ra, to chüc trirc bão dam bâo theo quy djnh. 

4. Phông Kinh t - H. t.ng huyn to chic phát quang cay ci trên các tuyn 
huyn 1, tinh 1. Don dôc các dja phuong phát quang cay cOi trên các tuyên throng 
triic xã dam báo an toàn giao thông. 

5. Các BQL Du an kim tra các cOng trInh, dix an dang thi cOng trên dja bàn 
huyn lien quan den h thông kênh song khi can thiêt có the phá d dp ngàn nuOc 
dé dam bào tiêu nuOc chông üng cho iüa rnüa, các vüng trüng, thâp, vUng san xuât 
và NTTS. 

6. Trung tarn Van hóa — TT & TT huyn t chirc phát song và thuOng xuyên 
dua tin ye din biên cüa mua bAo den nguOi dan dê chü dng phOng chông, 1rng phó. 

D ngh các dng chI Thu?ng vii Huyn u, Huyn u' viên, lânh dao các Co 

quan, don vj du?c phân cong phii trách dja bàn chü dng to chirc kiêm tra, chi dao 
và don dOc các dja phucing triên khai thirc hin các phuong an phông, chông bão 
theo qui dnh./. 

No'i nhan:çW 
- Thuông trijc Huyn üy, HDND-UBND huyn; 
- Nhu trén; 
- Luu VP.HDND-UBND. 
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