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CONG DIN KHAN
Trin khai üng phó khn cp vó'i bão s6 9 (Bão Molave)

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
DIEN:
- Ban Chi huy Phông, chng thiên tai vâ TIm kim cru n?n tinh;
- Giám dc các S, ThCi trithng các Ban, ngành, Doàn th cp tinh;
- Dài KhI ti.rçing Thüy van tinh;
- Cht tjch UBND các huyn, thj xã, thânh ph&
Hin nay, bão s 9 (Bäo Molave) dang di chuyn nhanh hixàng v phIa dat
1in nirc ta. Theo du báo, day là ccin bâo có cithng d r.t mnh, phm vi ãnh
hthng rng, src gió iinh nhAt vüng gAn tarn bao khi i trên biên có th dt ti cap
12, cp 13, giât cp 15, song bin cao ttr 8 - lOm. Hi 10 giO, vj trI tam bäo a
khoãng 13,3 do Vi Bc; 119,6 do Kinh Dông, cách dão Song Tcr Tây khoáng
620km v phIa Dông Dông Bc. Src gió m?nh nhAt ving gn tam bäo mmnh cp
12 (115-135km/gR), git c.p 15. Ban kInh gió m?nh tr cap 6, git nit cap 8 trà len
khoáng 250 km tInh nit tarn bao; ban kInh gió mnh nir cap 10, git ttit cap 12 tra len
khoãng 100 km tInh flit tam bão.
D tip tic trin khai cong tác khc phiic hu qua rnua I, chii dng irng
phó vâi bão s 9 và thrc hin Cong din s 1470/CD-TTg ngày 26/10/2020 cUa
Thu ttl&ng Chmnh phO nh&m n djnh cuc sang, bão v tInh mng, tài san cho
nguai dan; Chu tich UBND tinh Quáng Trj yêu cu các dcin vi, dja phuang tp
trung thirc hin rnt s nhim vii c th sau:
1. Tip tvc trin khai nhanh, trit d Cong din s 15/CD ngày 23/10/2020
cOa UBND tinh.
2. Bô Chi huy B di biên phông tinh và Sà Nông nghip và Phát triên nOng
thôn phcM hçp vOi UBND cac huyn yen bin theo dôi, t chrc kiêrn dim, thông báo
và htràng dn các phtxccng tiên tàu thuyn dang hot dng trên bin (trong do cAn !uu
huàng dn Ca các tàu van tãi, tàu hoat dng yang Iai) bit vj trI và din bin cia
bão d chCi dông v noi tró tránh an toàn; có phuung an dam bão an toàn ye nguài
và phiicing tiên tai ncli tránh trii, tuy& di không d ngu'ai a 1ii trCn tàu, thuyên khi
bão d b; thirc hin cAm bin bAt dAu nit 18 giO horn nay (26/10/2020).
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3. Các S: Nông nghip vã Phát trin nông thôn, Cong Thtrong, Cong ty
TNHH MTV Quán 1)2 khai thác cong trInh thüy lçii Quáng Trj và Chii tjch UBND
các huyn, thj xa, thành ph khAn tn.ro'ng chi do trin khai rà soát phuong an bâo
dam an toàn các h dp thüy lçii, thüy din; Kim tra h th6ng cãnh báo lü, thông
tin lien lac dM vâi vüng h du d chi.i dng vic so tan, di di dan dam báo an toàn
khi xã Iü.
4. Sâ Xây drng chI dao, hi.rrng dn các don vj, dja phuong trin khai
phwng an bão dam an toàn các cong trInh trong rntra bào. Dc bit dôi vOi các
cong trInh ctt ãng ten, tram BTS dt t?i nhà dan, cong trInh dang thi cong Co sü
diing cn trllc, giàn giáo cao tng d dam bão an toãn tuyt di v ngiii.
5. Van phOng Ban Chi huy PCLB & TKCN tinh cüng các dja phi.rang rã
soát, diu chinh k hoach so tan nhân dan vcing trçrc tip bão, vüng lü ng, l quét,
vüng sat 1& dt, vOng ngp sâu. ..phü hçip vâi tInh hInh thrc t.
6. Sä Giáo diic và Dào t?o và UBND các huyn, thj xã, thành ph can cr
din biM cOa bão, mua lü d thông báo các trl.rrng nghi h9c nhm darn bâo an toàn
tInh ming cho giáo viên Va hc sinh.
7. UBND các huyn, thj xâ, thành ph&
- Chi dao trin khai cong tác chng chng nhà ci:ra, ct tia cành cay; rà soát,
sn sang các phixcmg an phOng chng bão, rrnxa, lü lan có khã nãng xáy ra, chti
tr9ng vic kim tra, rà soát vâ thông báo, cánh báo dn các khu v1rc dan cr dang
sng yen bin, yen sOng sui, viing có nguy co cao xãy ra l quét, ng.p liit sâu dê
chU dng tránh qua lai ha liru tràn, sOng sui. Dc bit, các dja phtrang a Hithng
Hóa và DakrOng cn t chrc so tan, di dai dan tai các khu vtrc có nguy co sat l&
dt nhAm dam bão an toàn tInh mng cho ngt.rai dan;
- T chtrc rà soát 'ai lirc li.rçng, phuong tin, thçrc hin trit d phuong chârn
"4 ti ch" d trin khai phtrcrng an irng phó trong trirang hcip bão d b vào dat
1in, dng thai gay mira và lü 1rn; chuAn bj sn sang trin khai phirong an so tan
dan trong trng dja bàn.
8. Din 1irc Quãng Trj và các don vj vin thông có phirong an dam báo an
toàn luâi din, thông tin lien lac d phyc vi cong tác chi dao, diu hành phông,
chng mira, bão cüa các co quan chirc nãng và an toàn tInh mng ctia ngirai dan.
9. Dài KhI tung thciy van tinh to chirc theo dOi, do dc, din báo, dir báo
chInh xác hirang di chuyn cia bâo s 9 và tInh hinh thai tiët trên da ban tinh dé
phic vii cOng tác chi dao trin khai phOng, ch6ng thiën tai cüa các don v, dja
phirong.
10. Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh và các co quan thông tin dai chang
tang thai krçrng phát song, thithng xuyên thông báo vj trI, din bin cüa bâo s 9
cho các don vj, dja phirong và nhân dan bit d chü dng phOng, tránh.
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11. Các dan vj, dja phuang can cr phm vi, chrc nàng, nhim vi dixqc giao
chü dng trin khai các phuang an phông, chng hiu qua, t chcrc trijc ban
nghiêm tLc 24/24 giä, theo dôi chat the din bin cüa bâo dê trin khai các bin
pháp ing phó ci th& Giao Van phông Ban Chi huy PCLB và TKCN tinh nni tInh
hInh, thumg xuyên tng hçip báo cáo UBND tinh cong tác phông, cMng bao d
chi dao xfr 1 kjp th&i.
UBND tinh yêu cu các dan vj, dja phuung nghiêrn tic trin khai thuc hiên
Cong din này./,
Niinhtin:
-Nhirtrên;
- Van phông ChInh phü (B/c);
- Ban Chi dao TWPCTT (B/c);
- UBQG 1mg phO SCTT vã TKCN (B/c);
- Chi cic PCTT Mien Trung & lay Nguyen (B/c);
- TT.TU, TT.I-IDND tinh (B/c);
- ci, cac PCT UBND tinh;
- Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh;
- Dài PITH tnh (dé phát tin);
- Luu: VT, NNj,,.
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