
UBND HUYN TRIJC NINH CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BAN CH! HUY PCTT&TKCN Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S& 02/CD-BCH Trzcc Ninh hi 14 giô, ngày 06 tháng 7 nàm 2021 

CONG DIN 
Ban chi huy Phông, chng thiên tai Va TKCN huyn Trrc Ninh din: 

- Chü tjch UBND, Ban chi huy PCTT&TKCN các xã, thj trn; 
- Thu trixOng các Co quan, don vj; 
- Giám doe các doanh nghip trén dja bàn huyn; 
- Giám dOc Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hâi Hu. 

Theo ban tin cüa Trung tam Dr báo khI trcYng thUy van Trung uang, hi 13 
giô ngày 06/7/202 1, v tn tam áp thp nhit dth a khoãng 15,8 d Vi Bc; 111,9 d 
Kinh DOng, ngay trên khu vi1c qun dão Hoàng Sa. Sue gió manh  nht vüng gn 
tam ATND mnh cap 6 (39-49km/gia), git cp 8. 

Dr báo trong 24 gia tai, ATND di chuyên theo hrnrng Tây Bc, mi gia di 
ducic 10-15km và có khá näng mnh len thânh bão. Den 13 gia ngày 07/7/202 1, vj 
trI tam bão & khoâng 19,0 d Vi Bc; 109,0 d Kinh DOng, ngay trên khu virc phIa 
Tây Nam dâo Hâi Nam (Trung Quc). Sue gió mnh nht vUng g.n tam bão mnh 
cp 8 (62-74km1gia), git cp 10. Cãnh báo cp d rüi ro thiên tai: Cp 3. 

Cánh báo mua kin: Tir chiu ngày 07-08/7/202 1, ô the tinh Bc B và Bc 
Trung Bô có mua to dn rt to vai tong krqng miia phô bin 100-250mm/dat, có 
noi trên 300mm/dçit (khu virc mua kin nht tp trung & dng b&ng Bc B, Hôa 
BInh, San La, Phii Th9, Yen Bái, Thanh Hóa, Nghê An). 

D chü dng ung phó vâi din bin ATND có th mtnh len thành bão; Ban 
chi buy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn yêu dtu UBND, Ban chi huy 
Phông, chng thiên tai và TKCN các xã, thj trân, các co quan, don vj, doanh 
nghip trin khai ngay các ni dung sau: 

1. Thrc hin nghiêm tue Cong din s6 04/CD-PCTT hi 07 gia ngày 
06/7/202 1 cüa Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN tinh. Thumg xuyên 
theo dOi chat chë din bin cüa ATND, chü dng các phuong an phông, chng, 
dam bào an toàn cho nguai, tài san theo phuang châm "4 ti ch". 

2. UBNID các xâ, th trn 
- Tang cu&ng tuyên truyn, huó'ng dn nhân dan, co quail, don vj trên da 

bàn chU dng chng chng nba càa, thirc hin các bin pháp bâo v cOng trInh 
cong cong, cong trInh dang thi cOng dam báo an toàn cho ngisai và tài san; chat tia 
cành, cay khOng dam bào an toàn. 

- B trI lirc luçmg tun tra, kim tra de diu, cOng trInh thüy igi, báo cáo kjp 
thai khi có sr c; kim tra an toàn các bn do ngang song. 



Noi nhân: 
- TT. Huyn üy, HDND huyn; 
- Thành viên UBND huyn; 
- Ban chi huy PCTT&TKCN huyn; 
- Nhu' trên; 
- Cong thông tin din tir huyn; 
- Luu: VT. 
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- Chi dao  các dGn vi nhn khoán quân t chirc giãi tOa, khoi thông dông 
chây trên các tuyn kênh; chü dng, sn sang phuong an chng 11ng cho din tIch 
ma, lüa mri cy và vüng nuôi trng thüy san; chäm sóc, báo quân tt m. chua cy, 
ma dir thira, ma dir phông phông khi mua, lung hua cht phâi cy dm tia. 

- Xã Trirc Hung, th trn Ninh Cung thông báo cho các chü phrnmg tin 
dang boat dng trên bin bit vi tn và din bin cüa ATND d thu dng phông, 
tránh, tim noi trü n an toàn. 

- XA Phu'ong Djnh, Trrc ChInh, Trirc Hung chü dng kim tra h thng dê 
bi, vüng bãi song. 

3. Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu chü dng phuong an 
tiêu nuc trên h thong, han  ch thp nht thit hai  do mija ung, ngp. 

4. Hat  quãn 1 dê Trrc Ninh chü dng phi hp vi các dja phuong tang 
cu&ng 1rc h.rcng kim tra dê diu, dc bit các vj trI tr9ng dim, xung yêu, khu vrc 
bài, bi; báo cáo, xlur 1 si.r c ngay tü giô du. 

5. Din lirc Trirc Ninh kim tra h thng 1ui din, dam báo chat 1ung 
ngun din phiic v các tram bom tiêu üng. 

6. Trung tam Van boa - Thông tin vá Th thao huyn, Dài truyn thanh các xa, 

thj trn tang cuOng thai hrçmg dim tin thông báo din bin cüa ATND, mua lü và van 
ban chi dao  cüa các c.p d các dja phuong và nhân dan duçrc bit, chü dng phOng, 
tránh và lurng phó. 

7. Thành viên Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn thrc hin 
nhim vii theo quy djnh; các co quan, don vj t chlurc trrc ban nghiêm tluic, thumg 
xuyên báo cáo v Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn (co quan 
thurng trçrc - Phông Nông nghip và PTNT, s din thoai: 02283881707). 

Yêu câu Chü tjch UBND, Tnr&ng ban chi buy Phông, chng thiên tai và 
TKCN các xã, thj trn; thu truOig các co quan, don vj; Giám dc các doanh 
nghip, tram, trai thirc hin nghiêm ni dung Cong din./. 


	Page 1
	Page 2

