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UY BAN NHAN DAN
HUYN CON DAO

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Sk34tf fUBND-KT

Con Dáo, ngây JJ thángld nám 2018

Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

V vic tp trung Crng phó vâi bâo s 9.
HOA TOC

KInh gCri:
- Các ca quan, dan vj trén dja bàn huyn;
- Don Biên phàng Con Dâo;
- Phông Giáo dic và Dào too;
- Phàng Kinh té;
- Ban Quan 1 Chci;
- Dài Truyn thanh — Truyn hInh huyn;
- Trung tam Van boa Thông tin The thao;
- Ban Diêu hành 10 Khu dan cu.
Theo dir báo cüa Trung tam Dr báo KhI tlxcYng ThUy van Quc gia, khã
näng trong chiêu và tOi ngày 23/11 bão së ãnh hithng tr%rc tiêp dn các tinh tlr
Quang Ngâi trâ vào den Ba Rja — Vüng Tàu, cu&ng d cüa bâo khi do b cO the
len t&i cap 8-9. Trong do, khu vi,rc Quàng Ngãi trâ vào den Ba Ra — VUng Tàu sê
là nhng tinh chju ânh huâng trrc tip cUa hoàn hxu bão so 9, vüng yen biên các
tinh tr Quáng Ngai den Ba Rja — VQng Thu t11 ngày 23/11 sê có gió manh cap 89,gitcâp 11-12.
D báo Bâo s 9 tip tVc mtnh them; ngày 24 hoc sang 25/11/20 18 vüng
tam bão có khâ näng ãnh hithng trrc tiêp và do b vào khu virc các tinh Nam
Trung B và Dông Nam Bô, có nhiéu khâ näng do b vào tinh Ba Rja — Vüng
Thu.
Thirc hin Cong vAn s 1204 1IUBND-VP ngày 23/11/20 18 cUa UBND tinh
Ba Rja — VQng Tàu ye vic tp trung mg phó vâi bAo so 9; UBND huyn yêu câu
Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn, các ca quan dan vj trên dja bàn huyn khân
trung tp trung triên khai tot các nhim vu Ong phó bAo nhx sau:
1. Dn Biên phông Con Dão
- Tip tile th chrc rà soát, kim dm tàu thuyn, phwmg tin hott dng trén
biên, quán l cht chê tàu thuyên không cho ra khcii; dông th'ii kêu gçi tàu thuyên
ye fbi tránh trü an toàn, không di vào ho.c thoát ra khOi khu virc nguy hiêm; dé
nghj chü phuang tin giü lien lac và phát tin hiu ye Don Biên phOng Con Dâo dé
dixçic h trçl khi xãy ra tInh huong xâu. Sp xêp, hixàng dan, kiem tra tàu thuyen
vào fbi neo du an toàn.
- D& vâi các ngtx dan, các ho dang nuôi trng thüy san lng be trén bin
phâi vào b trtrâc 12 gi ngAy 24/1 1/2018 cho den khi ht bAo; tuyt dôi không
dé ngtr&i dan a !ai trén tàu thuyn, chOi canh, lông be nuOi trng thuS' san khi bAo
do b vào; sn sang lçrc krçing, phisang tin h trçi dja phi.rnng üng phó vâi thiên
tai khi duçic yêu câu.
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- Chi cho tàu thuyn ra khui hoat dng trá 1i khi có Iin cui cüng

ye

ccin

bão.
2. Phông Giáo d.jc và Dào to: Thông báo dn các tru&ng h9c trên dja bàn
huyn cho hpc sinh nghi h9c tr ngày 24/11/2018; thii gian di h9c trâ lai Se dircc
UBND huyn thông báo sau.
3. Ban quãn 1 Chçr Con Dão: Thông báo ngung h9p chq truâc 12 gRi
ngày 24/11/2018, don thyi nhäc nhä các h tiêu thixang kinh doanh thu d9n hang
hóa dé tránh hLr hao, ton that nêu Co bAo; thii gian hçp chci trô Iai sê ducic UBND
huyn thông báo.
4. Dài Truyn thanh - Truyn hInh huyn Tang tan suit, thii krcing phát
song; cp nht, dua tin kp thii ye din biên cUa bAo so 9; hx&ng dan, phô biên
kiên thirc, bin pháp phOng tránh, k5' näng frng phó các ba1 hInh thiên tai; dixa tin
chInh xác, kjp th&i ye tInh hInh và cong tác chi dao phOng, tránh, khäc phiic thiên
tai.

5. Trung tam Van hóa Th dyc Th thao: To chirc tuyên truyên lu'u dng
trên dja bàn huyn ye din biên cüa bäo so 9 dê nhân dan chü dng phOng, chông.
6. Ban Diu hành 10 khu dan cir: Thông báo dn ngui dan có hoat dng
san xuât nông nghip (trông tr9t, chãn nuôi, nuôi trông thüy san) chü dng thu
hoach sam và có bin pháp ng phó dé han chê thâp nhât sr thit hai.

7. Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn: Theo dOi thc hin nhim vi cUa
các dcrn vj trong qua trInh üng phó thiên tai. To chüc trrc ban 24/24, theo dôi chat
che tInh hmnh thii tit và báo cáo UBND huyn dê kjp th&i rng phó, chi dao.
8. Yêu cu thu trLrâng các Ca quan, dan vj phãi m& din thoai di dng 24/24
de nhn chi dao cüa lành dao huyn và báo cáo tInh hInh khi can thiêt.
Yéu cu các Ca quan, dan vj và Ban Diu hành các khu dan cx nghiém tiic
triên khai, thic
Nol nh?mn:
- Nhtr trén;
- Ban Chi huy PCTT&TKCN tinh;
- TTr.Huyn üy, 1-IDND huyn;
- CT và các PCT. UBND huyn;
- Céc co quan tinh, TW dóng trén dja bàn huyn;
- Các thành vién BCH PCTT&TKCN huyn;
- LLru: VT, TH. LL,'
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