
UY BAN NHAN DAN CNG HOA XA HO! CHU NGIIiA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Tr do - Hanh phñc 

So /UBND - KT Cith Ló, ngày tháng nàrn 2021 
V/v sn sang 11ng phó vi 
bäo CON SON và rnua Ian 

KInh giri: 
- Uy ban nhân dan các phrnmg; 
- Ban chi huy quân sir thj xã; 
- Cong an thj xã; 
- Dn Biên phông CK cáng Cü'a Lô - Ben Thiy, Hái di 2; 
- Tri.thng các phông, ban, ngânh, do'n vj cap thj lien quan. 

Theo bàn tin cüa Trung tam Dir báo KTTV Quôc gia, vào hôi 13 gi ngày 
08/9, vi trI tam bão & khoãng 14,2 do Vi Bäc; 120,9 d Kinh Dông, ngay trén khu 
virc phIa Nam dão Lu-dông (Phi-lIp-pin). S&c gió rnnh nht v1'ing gân tam bão 
mnh cap 9 (75-90km/gi&), git cap 11. Dir báo trong 24 gi& t&i, bão di chuyên 
theo hu&ng Tây Bäc, mOi gi& di duçyc 10-15km, di vào Biên DOng. Den 13 giô' 
ngày 09/9, vj trI tam bäo & khoáng 15,8 d Vi BAc; 118,4 d Kinh Dông, cách 
quân dao Hoàng Sa khoãng 660km v phIa Dông Dông Nam. S&c gió mnh nhât 
vüng gân tam bão mnh cap 9 (75-90krn/gi&), git cap 11. Do ánh huo'ng cüa bâo, 
t1r sang só'm ngày mai (09/9), & ving bin phIa DOng khu virc Bc Biên Dông có 
gió manh dan len cap 8, sau tang len cap 9-10, git cp 12; song bin cao tü 3,0-
5,0m; biên ding rat rnnh. Cánh báo cAp d rüi ro thiên tai trén vüng bin phIa 
Dông khu vi7rc Bàc Bién dông: cAp 3. Trong 24 den 48 gi& tip theo, bão di chuyn 
theo hu'&ng Tây Tây BAc, mi gi& di du'çrc 15-20km và có khá nãng mnh them. 
Den 13 gi& ngày 10/9, vj trI tam bão & khoáng 17,5 dO Vi BAc; 114,4 d Kinh 
Dông, cách qun dâo Hoàng Sa khoáng 25 0km ye phIa Dông DOng Bäc. Sirc gió 
mnh nhAt vüng gAn tam bão mnh cAp 10 (90-lookm/gi&), git cap 12. Trong 48 
den 72 giô tiêp theo, bão di chuyn theo hu&ng Thy Tây Bãc, mi gi& di duc 10-
15km và mtnh them. Den 13 gi& ngày 11/9, vj trI tarn bão & khoáng 18,1 d Vi 
Bãc; 111,2 d Kinh DOng, cách quAn dáo Hoàng Sa khoáng 220km v phIa Tây 
BAc. Sirc gió mnh nhAt vüng gAn tarn bào mnh cap 11 (100-I20km/gi&), git 
cAp 13. 

D chU dng irng phó v&i din bin cüa bào và mu'a 1&n trong nhItng ngày 
t&i trong bi cành djch Covid-19 dang din biên phirc tap, thrc hin Cong din 
s 10/CD- BCH PCTT tinh ngày 07/8/2021; cOng van sO 140/VP-PCTT cüa Van 
phOng thumg trirc Ban chi huy PCTT-TKCN Ngh An ngây 07/8/2021 ye vic 
sn sang i.rng phó v&i bAo CONSON và mua lO'n. UBND thj xà C&a Lô yêu câu 
Chü tjch UBND các phu&ng, Tru&ng các phông, ban, ngành, dan vj cap thj lien 
quan thrc hin các ni dung sau: 



1. U ban nhân dan các phung: 

Theo dOi cht ch các ban tin v bão; thông báo cho các phuo'ng tin, tàu 

thuyn dang hott dng trên bin bit din bin cüa bão d chü dng phông tránh, 

dam bâo an toàn vâ có k hoach san xut phü hçTp; sn sang phuang an dam báo 

an toàn cho phuo'ng tin và ngui trên các tâu thuyn vn tái, tàu thuyn dánh cá 

yang lai. Sn sang các bin pháp darn báo an toân các lông be, các ké bin. To 

chüc gia c nba , các cong trInh cOng cng; sn sang phu'ang an dam báo an toân 

cho nhân dan khu virc chju ánh hithng cüa bão. Duy trI thông tin lien lac,  sn sang 
hrc luang, phuong tiên d ciru h, ciru nan  khi có tInh huông. 

2. Ban chi huy quân su thj xã, COng an thj xa, Dn Biên phông Ci:ra khâu 

cãng Cfra Lô - Ben Thüy, Hãi Di 2 BP. 

Chun bj sn sang hrc luçing, phuong tin, trang thit bj phü hçp d h trq 

các phuing irng phó vi các tInh hung thiên tai và to chüc ciru h, c'u nan  kjp 

thô'i, hiu qua khi có yeu cu. 

3. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thj xà và các phuong tin 

thông tin dai  chüng tang thai luçrng phát song, dua tin v din bin vñng áp thp, 

gió manh  trên bin d ngt.thi dan bit, chü dng phông tránh. 

Yêu cu UBND các phuO'ng vâ các Co quan, don vj lien quan nghiêm tüc 

trin khai thrc hin; T chirc tr1rc ban nghiêm ttic, thuO'ng xuyên báo cáo ye Van 

phOng Ban chi huy PCTT&TKCN thj xã (qua phông Kinh 

Nonhân TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu' trén; KT. CHU TICH 
- Van phông BCH PCTT&TKCN tinh (b/c); PHO CHU TICH 
- TT. Thi üy, TT. HDND (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tlii xã; 
- Các thành viên BCH PCTT thi xä; 
- Luu: VT, 

Vö Van Hung 
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