
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Oc 1p - Tiy do - Hnh phñc  

Trrc Ninh, ngày 08 tháng 9 nám 2021 

CONG D!N 
Ban chi huy Phông, chIng thiên tai và TKCN huyn Trirc Ninh din: 

- Chü tjch UBND, Ban chi huy PCTT&TKCN các xâ, thj trn; 
- ThU truó'ng các ca quan, dan vj; 
- Giám dôc các doanh nghip trên dja bàn huyn; 
- Giám doe Cong ty TN}IH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hài Hâu. 

Theo bàn tin cUa Trung tam Dir báo khI tuqng thUy van Qu& gia, hM 07 gi? 
ngày 08/9/2021, vj tn tam bão Conson a khoàng 13,6 d VT Bc; 121,7 d Kinh 
Dông, trên khu virc min trung Phi-lip-pin. Sirc gió mnh nht vUng gn tam bào 
mtth cp 9 (75-9okmlgia), giit cp 11. 

Dr báo trong 24 dn 48 gia tai, bão di chuyn theo hrnrng Tây Bc, mi gi? 
di duçic 10-15km, di vào Bin Dông và có khà nàng math han Dn 07 gia ngày 
10/9/202 1, vj tn tam bão & khoàng 17,5 d VT Bäc; 115,4 d Kinh Dông, each 
qun dão Hoàng Sa khoàng 370km v phIa Dông Dông Bc. Sire gió mnb nbt 
vUng gn tam bão mnh cp 9-10 (75-9okmlgiä), git cp 12. 

D chU dng 1rng phó vâi bAo Conson, Ban chi huy Phông, chng thién tai 
và TKCN huyn yéu cu UBND, Ban chi buy Phông, chng thiên tai và TKCN các 
xã, thj trn, các co quan, dan vj, doanh nghip trin khai ngay eác ni dung sau: 

1. Thirc hin nghiêm Cong din s 06/CD-UBNID ngày 07/9/202 1 cUa Ban 
chi buy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn v vic phông, chng và irng phó 
bão Conson. Thix&ng xuyên theo dôi chat chê din bin cUa bão, chU dng 
phiiang an phông, chng, dam bão an toàn cho ngu&i, tài san theo phuang châm "4 
tai ch", dáp üng yêu cAu phông, cMng djch bnh Covid-19 trén dja bàn. 

2. UBND các xà, thj trn 
- Tuyên truyn, hithng dn nhân dan, ea quan, dan vj trên dja bàn chU dng 

chng chng nhà cUa, thirc hin các bin pháp bão v cong trInh cong cong, cOng 
trInh dang thi cong dam bâo an toàn cho ngu&i và tài san; gia c bin hiu, chit tia 
cành, cay không dam bào an toàn. 

- B tn 1irc luçing tun tra, kim tra dé diu, cong trInh thUy igi, báo cáo kjp 
th&i khi có sir c; kim tra an toàn các bn do ngang sOng. 

- ChU dng phuang an tiêu nuâc dm trên mt rung, kênh cp 3. Chi dto các 
dan vj nhn khoán quàn t chUc giài tOa, khai thông dOng chãy tnên các tuyn kênh; 
chU dng, sn sang phuong an chng Ung cho lUa mUa, vUng nuôi tnng thUy san. 
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- XA Trirc Hung, thj ti4n Ninh Cix&ng thu?ing xuyên gii thông tin lien lac, 
thông báo cho các chU phumg tin dang hott dng trén bin bit vi trI và din bin 
cüa bão d chü dng phông, tránh, tim noi trü n an toàn. 

- X Phuxxng Djnh, Trirc ChInh, Trirc Hung chU dng kiêm tra h tMng dê 
bi, vi1ng bãi song. 

3. Cong ty TNHH MTV KTCTTL Narn Ninh, Hâi Hu chü dng phucrng an 
tiêu nuóc trên kênh, tang cu&ng kim tra h thông cong trInh thüy lcii, hn ch thp 
tht thit hai  do mi.ra üng, ngp. 

4. Ht quãn 1 dê Trrc Ninh chU dng phi hqp vâi các dja phucmg tang 
ci.rô'ng 1irc krqng kim tra dê diu, dc bit các vj trI trçng dim, xung yu, khu vrc 
bài, bi; báo cáo, xü l sr c ngay ti.'r giè' du. 

5. Din lirc Trrc Ninh kim tra h thng hthi din, darn báo chtt krçing 
ngun din ph%ic vii các tr?m barn tiêu Ung. 

6. Trung tarn Van hóa - Thông tin và Th thao huyn, Dài truyn thanh các xâ, 
thj tr.n tang ciRing thñ luqng dira tin thông báo din bin cüa bão, mua lQ và van 
ban chi do cüa các cp d các dja phuang và nhân dan ctucic bit, chü dng phông, 
tránh và i'rng phó. 

7. Thânh viên Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn thirc hin 
nhim vi theo quy djnh; các ca quan, dan vj t chirc trirc ban nghiêm tüc, thu&ng 
xuyên báo cáo ye Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn (ca quan 
thu?mg trrc - Phông Nông nghip và PTNT, s din tho?i: 02283881707).!  .TQ 
Nci nhin: 
- TT. Huyn üy, HDND huyn; 
- Thành viên UBND huyn; 
- Ban chi huy PCTT&TKCN huyn; 
- Nhii trén; 
- Cng thông tin din tCr huyn; 
-Li.ru:BCH. 
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UBND TINH NAM DJNH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CIII HUY PCTT&TKCN Dc 1p - Tr do - Hn1i phüc 

S& 04 /CD-BCH Nain Djn/i, ngày Otháng 9 nãm 2021 

CONG DI1N 
V vic phông, chông Va frng phó bão Conson 

BAN CHI HUY PCTT VA TKCN TfNE1 NAM DINH DIN: 

Các s&, ngành cüa tmnh; 
BCH PCTT&TKCN các huyn, thành ph Nam Bjnh; 
Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; Dài khI tu'çrng thüy 
vafl Nam Dinh; 
Các Cong ty TNHH mit thành viên KTCTTL; 
COng ty TNHH mt thành viên KTCTTL Bàc Nam Ha. 

Thirc hin Cong din s6 1O/CD-TW hi 15 git 00 ngày 07/9/2021 ci'ia 
Ban clii dao  Trung u'ong v Phông, chng thiên tai - Uy ban Quôc gia Ung phó 
sir c& thiên tai và Tim kim ciru nan. 

Thea dr báo cüa Trung tam Dir báo khi tixçYng thüy van Quoc gia, hi 
11 hO0 ngày 7/9/2021, baa Cons on dang hoat dng trén khu vrc min Trung 
Philippin. Dir báo trong 24-28 gi& tip thea, bão di chuyn theo hithng Tây Bc, 
mi giâ di thrçc 15-20km, di vào biên Dông và có khã näng manh  them. Dn 
1 Oh ngày 09/9, vj tn tam bão khoãng 16,5 dO Vi Bãc; 118,5 dO Kinh Dông, 
cách qu.n dào Hoàng Sa 640 km v phIa Dông. Si'rc gió maith  nht v1ing gn 
tam bão mnh cp 9, gist  cp Ii. 

D ch dng rng phó vâi din bin baa CONSON, Ban chi huy 
PCTT&TKCN tinh d nghj các s, ngành, Ban chi huy PCTT&TKCN các 
huyn, thành ph Narn Djnh clii dao  thrc hin rnOt  s  nOi  dung nhu sau: 

1. Thrc hin chi do cüa Thu tixóiig Chmnh phü sn sang üng phó thién 
tai trong béi cãnh djch bnh Covid-19 tai  cong din s 1 107/CD-TTg ngày 
31/8/2021 Va van bàn s6 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021, d.c bit là phucmg an 
sci tan dam bâo an toàn trithng hqp thy ra bão manh,  mua, lii lón, ngp 1iit và 
dam bâo phông, chng dch Covid-19 cho các dja dim sa tan, khu cách ly; 
Cong vän.s 6281LJBND-VP3 ngày 01/9/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic 
chU dng üng phó thiên tai, mira lü, bão lan trong bi cânh djch bnh Covid-19 
din bin phc tap. 

2. Theo dôi chat ch din biên bâo, mixa lU trên các phuang tin thông 
tin; thông báo, huóiig dn cho chü các phuong tin, tàu thuyn dang hoat dng 
trên bin bitt vj tn, huóng di chuyn và din bMn ciia bão d chü dng phông 
tránh, thoát ra, hoc không di vào vüng nguy him. 

3. Theo döi, kim dêrn tàu thuyên danig hoot dng trong khu virc nguy 
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him, gi'r thông tin lien lac thithng xuyén vth thu các phuoTig tin d xir 1~r kp th&i 
các tmnh hung xu có th xãy ra; sn sang phiscmg an dam bão an toàn, quân 1 
chit chê vic ra khai cüa các tâu thuyn, lnróng dn vic neo dau  tàu thuyen ti cac 
bk, các khu virc cüa song khi Co bão d darn báo an toãn v ngu'i va tài san. 

4. Sn sang hjc hxçing, phwrng tin ciru h, ciru nan  d kjp thô ing 
c1ru khi Co yêu cu. 

5. Trin khai các phuong an bào v san xut, chng üng ngp; báo v 
cong trinh kt cu htng, khu kinh t, khu cong nghip, nhà may, các di.r an 
dang thi cong yen bin; bào ye dê diu nht là các doan dê bj sir c& dang thi 
cOng. 

6. Chi dao  cong tác dam bão an toàn v nguO'i và tài san cho nhân dan 
trên các long be, khu nuôi trng thñy san trên bin, yen bin và d.t lin; không 
d nguäi r lai  chOi canh, lng be khi bão d b. 

7. T chirc ct tia cành cay, chng chng, gia c bin hiu, nhà a, các 
cOng trinh cong cong;  sn sang phucmg an dam bão an toàn cho nhân dan trong 
khu vrc chiu ãnh hu&ng. 

8. Dam bào an toàn h thng din, thông tin lien lac,  sin sang phircmg tin, 

1Vc li.rçmg,  vat ttx d ng cüij, khc phc kp thO'i các sir c; dr tr krmig thrc, nhu 
yu phm, nuóc sach,  thuc men d chü dng ig phó vói bão theo phuong chârn 
"4 ti ch". 

9. Các S, ban, ngânh theo chuc nàng nhirn vi duqc giao chi do các 
bin pháp sn sang irng phó khi cO tInh hung xu xây ra. 

10. Dâi phát thanh và truyn hmnh Nam Dnh các co quan thông tin dti 
chüng thuOng xuyên cp nhat  v din bin cüa bAo, mua lan; tang cuang thai 
1uçng phát sOng, truyén tin trên các phuong tin thông tin di chung d các 
cp chInh quyn, chü các phircrng tin dang hoat dng trén bin và nguai dan 
bitt d chü dng phông tránh, irng phó. 

11. T chüc trirc ban nghiêm tuc 24/24 gia, thu'ang xuyên báo cáo v 
Van phông Ban Chi huy PCTT&TKCN tinh Narn Djnh (Qua s6 diii thogi 
02283.649.217, fax 02283. 646.779, email: qldnd2012gmail. com,L/. 
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