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Ba Rfa-Viing Tan, ng 21 tháng 11 iuIm 2018 

KInh g1ri: 

Các cong ty Hach  toán phii thuc Tong cong ty; 

- Các cong ty TN}IH mt thành viên thuc Tong cong ty; 

Các cong ty Co phân có von von gop c1ia Tong cong ty. 

Can cü theo bàn tin Trung tarn KhI tu9ng Thüy van Trung Uong vao lüc 
09:00:00 ngày 21/11/2018. 

Hôi 07 giä ngày 21/11, vi, trI tam áp thâp nhit dói 0 vào khoâng 11,0 d VT 
Bäc; 123,3 d Kinh Dông, trên mien Trung cüa quân dào Phi-lIp-pin. Sc gió rnnh 
nhât v1ng gân tarn áp thâp nhit dói rnnh cap 7 (50-6okrnlgiô), git cap 9. 

Dtr báo trong 24 gir tói,áp thâp nhit di di chuyn theo huóng Tây ni 
gi di duqc 25-30km, di vào Biên Dông và Co khã näng rn?nh len thành bão. Den 
07 gi ngày 22/11, vi, tn tam bâo a khoàng 11,3 d VT Bãc; 117,5 d Kinh DOng, 
each dáo Song Tfi Tây (thuc quân dào Truang Sa) khoãng 360km ye phIa Dông. 
Sic gió rnnh nhât vüng gân tarn bäo mnh cap 8 (60-75krn1giä), giit cap 10. 

Trong 24 dn 48 giô' tip theo, bão di chuyn theo huóng Tây, mi gia di 
duGC khoâng 20-25km và eó khà näng rn.nh them. Den 07 gi ngày 23/11, vi, trI 
tam bão & khoãrig 11,4 d VT Bäc; 112,3 d Kinh Dông, cách b& biên các tinh Narn 
Trung B khoàng 330km ye phIa Dôn Sue gió rnanh nhât vng gân tarn bão rniTh 
cap 8-9 (60-90krnIgi), giit cap 11. Cap d rüi ro thiên tai: cap 3. 

Trong 48 den 72 giô tip theo, bão di chuyn theo hi.róng Tây, mi giä di 
duGc 10-15km và có khá nãng rnnh them. Den 07 gi& ngày24/11, vi, tn tarn bâo & 
khoãng 11,5 do v Bàc; 109,8 d Kinh Dông, trên vi1ng biên các tinh Narn Trung 
B. Sirc gió manh  nhât vüng gan tam bào rnnh cap 9-10 (75-lookmlgiô), giIt cp 
12. Cap d nh ro thiên tai: cap 3. 

Tng cong ty Bâo darn an toàn hang hài min Narn yêu cu: 

1. Các don vi, tlVc thuc Tng cong ty: 

- ChCi dng theo dOi din bin cüa áp thp nhit dói gn Bin Dông d có k 
hoach rng phó kjp thai. 

- Tang cu&ng kim tra thiêt bi,,  phuong tin, tàu tbuyên. sn sang hoat dng khi 
can. 

- Tang cuông cong tác trçrc canh, trrc ca 24/24, báo dam an toàn cho nglrô'i và 
tài san cüa Cong ty, sn sang diêu dng khi sr cô xáy ra. 

2. Các Cong ty TNHH MTV Hoa Tiêu bô trI dü boa tiêu, phuong tin thüy d 



trirc Ca. irng phó diu dng tâu kjp thôi khi có bâo, Iü xãy ra. Phi hcp vô'i các dan 
Vt chirc nãng triên khai san sang tham gia 1ng ciru và xü 1 các tInh huông nêu có 
yeu cau. 

3. Dôi vói các Cong ty Bâo dam an toàn hang hâi: 

- Rà soát 1i tat ca cac báo hitu hang hãi, k.jp tliài khãc phic các báo hiu bj hu 
hông, k1-iông hoat dng, bão dam tat ca các thiêt bj báo hiu phãi ô trng thai bInh 
thuôrig. 

- Nhanh chóng 1p k hoach,  phuong an bâo dam an toàn cho cong nhân quân 
1 tram den, luông bj ânh hithng cüa bão. 

- Thuông xuyên lien lac train thông tin trung tarn Tong cong ty ye tInh hInh 
diCn biên cüa dan vj ldii bäo xày ra. 

4. Tram thông tin trung tam tue trrc 24/24 thu thp thông tin tü các dan vj, duy 
trI chC d báo báo cáo cü 2 lilian ye thuông trirc Ban PCLB & TKCN (anh Lê Hoài 
Tarn, SDD: 0918000650). 

Trên day là chi dao  cña ban PCLB & TKCN v& irng phó vói áp thp it dói 
gân biên dông. Các don vt Càfl cü yêu câu trên khân tnrang thirc hin./. 

TRUNG BAN PCLB & TKCN 
PHO TONG GLs1 DO 

ZVoi nlzâiz: 
- Nhir trén; 
- Lãnh dao TCT (dê b/c);•  
- Ban PCLB & TKCN (dé tlli); 
- Trni thông tin trung tâni 
- \Vebsite TCT; 
- Liru VT-VP, KT. 

Pham Tuân Anh 
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