
UY BAN NHAN DAN 
HUYN TRUC  N!NH 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
Dc 1p - Tij do - Hinh phñc 

    

S: 3 /CD-UBND Trrc Ninh hi 11 già, ngày //3tháng 10 nám 2021 

CONG DIN 
V vic trin khai các bin pháp frng phó co'n bão s 8 nãm 2021 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN HUYN TRI)'C NINH din: 

- Chü tjch UBND, Ban chi buy PCTT&TKCN các xã, thj tr.n; 
- ThU trithng các c quail, dun vj; 
- Giám dc các doanh nghip trén dja bàn huyn; 
- Giám d& Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu. 

Theo bàn tin cUa Trung tam Dir báo khI tuçng thUy vAn Trung i1ong, hi 07 
gingày 13/10/2021, vjtrI tam bAo s 8 âkhoàng 19,0 d VTBc; 113,1 d Kinh 
Dông, cáçh quail dào Hoàng Sa khoàng 260km v phIa Bc Dông Bc, each dão 
Hài Nam (Trung Quôc) khoàng 280km v phIa Dông. Sirc gió mtnh nht vUng gail 
tam bão mnh cap ii (100-l2Okm/gRi), git cap 14. Ban kInh gió mnh t1r cp 6, 
gi.t tr cap 8 trâ len khoàng 350km tInh tir tam bâo. 

Dr báo trong 24 giè tâi, bâo di chuyn nhanh theo huàng Tây, m6i gi di 
dizçc 25-30km, di vào vUng bin phIa Nam Vjnh Bc B và có khã nAng suy yu 
dan ye cu&ng d. Den 07 gi ngày 14/10/2021, vi trI tam bão a khoãng 18,8 d Vi 
BAc; 107,3 d Kinh Dông, cách Thanh Hóa khoàng 190km, each Ngh An khoàng 
170km. SUe gió mnh nht vUng gn tam bâo manh  cp 8-9 (75-9okmlgia), git 
cp 11. Cap d rUi ro thiên tai do bäo: Cp 3. 

Cânh báo mua lan: Tr chiu 13-15/10/2021, i khu vrc Bc B Co mua to, 
có nui mija r,t to vâi luqng misa ph bin tU 100-15 omm/dqt, có nui trén 
200mm/dqt. 

D chU dng Ung phó vOi con bâo s 8; ChU tjch UBND huyn yêu cu thU 
truang các co quan, dun vj, dja phuong: 

1. Thuang xuyên theo dôi chat ch din bin ci1a bäo, chU dng các phuong 
an phOng, chông, dam bào an toàn cho ngut1i, tài san theo phuong châm "4 ti ch". 

2. UBND các xã, thj trn 
- TAng cuang thông báo tInh hInh bâo, mua lU, huàng dn nhân dan, co 

quan, dun vi trén dja bàn chU dng ch&ng chng nha cUa, thirc hin các bin pháp 
bão v cong trInh cong cong,  cOng trInh dang thi cong dam bão an toàn cho nguai 
và tài san; chat tia cay ci; tháo d biên quâng cáo, pano, áp phIch. 

- Huy dng 1%rc hrqng, phuong tin khn truong thu hoch lUa mUa vói 
phuong châm 'anh nhà hoii già dng huàng dk ngtxai dan bin pháp bão v 
cay màu v1i dông, ao ho nuôi trông thUy san. 
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- Phi hçip vâi Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hài Hu thrc 
hin tot vic tiêu rut nithc trong rung va kênh, nht là 0 vüng trüng thp, vüng có 
khà nàng tiêu nithc kern. To chuxc giâi tóa, khoi thông dông chày trén các tuyn 
kênh; chü dng, sn sang phiKvng an chng Ung cho din tIch lüa müa chua dn 
thii kr thu hoach,  cay màu vi dông, vüng nuOi trông thüy san. 

- B trI lirc krgng tun tra, kim tra dê diu, cOng trinh thüy igi, dc bit các 
vj trI trQng diem, xung yeu, báo cáo kjp th?yi khi có s1r c; kim tra an toàn các bn 
do ngang sOng. 

- Rà soát phiwng an, chun bj lirc krçing, phiicmg tin sn sang sa tan khn 
cap dan cix ra khói vüng nguy him khi có tInh hung xu dam báo phOng, chng 
djch bnh Covid-19. 

- Xã Trrc Hung, thj trn Ninh Cumg thông báo cho các chü phuong tin 
dang hoat dng trên biên bit vj trI và din bin cüa bAo dé chU dng phOng, tránh, 
tim nai tth an an toàn. 

- Xã Phuang Djnh, Trrc ChInh, Trrc Hung chü dng kim tra h thong dê 
b&, vüng bãi song. 

3. Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hài Hu chü dng tiêu tht 
nuâc trên toàn h thing, hn ch thp nht thit hi do mua 1mg, ngtp. 

4. Hat  quàn l dê Tr%rc Ninh chIt dng phi hqp vOi các dja phwng tang 
cu?ing lirc hrcing kim tra dê diêu, dc bit các vi trI tr9ng diem, xung yeu, khu vrc 
bãi, bi; báo cáo, xIt 1 sir c ngay tr gRi dâu. 

5. Din 1irc Trirc Ninh kim tra h thng luài din, darn bào cht luqng 
ngun din phçic vi các tram bm tiêu 1mg. 

6. Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyn, Dài truyn thanh các xã, 
thj tr,n tang cu&ng th&i luçmg dixa tin thông báo din bin cIta Mo, mua lii và van 
bàn chi dao  cIta các cp d các dja phuang và than dan duçic biêt, chIt dng phOng, 
tranh và 1mg phó. 

7. Thành viên Ban cM huy PhOng, cMng thiên tai và TKCN huyn thirc hin 
nhim viii theo quy djnh; các co quan, dcm vi th chItc tnrc ban nghiêm tItc, thung 
xuyên báo cáo v Ban chi huy PhOng, chOng thiên tai và TKCN huyn (co quan 
thung trirc - PhOng NOng nghip và PINT, sO din thoi: 02283881707).!. 

Noi nhIn: 
- U. Huyn ày, FIDND huyn; 
- Thành viên UBND huyn; 
- Ban chi huy PCTT&TKCN huyn; 
- Nhu trén; 
- Cng thông tin din tCr huyn; 
-Luu:VT. 
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