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KInhgüi: 
- Các cong ty Hach  toán phii thuc Tng côn ty; 
- Các cong ty TNHH mt thành viên thuc Tong cong ty; 
- Các cong ty Co phân có von gop cüa Tong cong ty. 

Cn cCr theo bàn tin Trung tam KhI tiiçing Thüy van Trung hang vào Inc 5h 
00 phüt, ngày 03/9/20 19. 

1. Ap thâp nhit dcri trên dt 1in 

Hi 04 gi& ngày 03/9, vj tn tam áp tMp nhit dri c vào khoãn 16,1 d Vi 
BAc; 107,7 dO Kinh Dông, trén dat lien các tinh t11 Thira Thiên Hue den Quãng 
Nam. Sue giO manh  nhât yang gân tam áp thâp nhit dâi manh  cap 6-7 (40-
60km/gi?y), gist cap 9. Ban kInh giO math cap 6, gist  cap 8 khoãng 80km tInh tr 
tam áp thâp nhit di. 

Dr báo trong 12 gRi tâi, áp thAp nhit dài hu nhu It djch chuyn, sau dO cO 
khà näng dôi huâng di chuyên ye huOng Dông, môi gi di duc 5-10km. Den 16 
gRi ngày 03/9, vj trI tam áp thâp nhit dài & khoãng 16,2 dO VT BAc; 108,3 dO 
Kinh Dông, trên bi biên các tinh ttr Thüa Thiên Hue den Quãng Nam. Src gió 
mnh nhât cap 6-7 (40-60km/gi&), git cap 8-9. 

D báo trong 12 dn 24 gi tip theo: Ap thAp thit dâi di chuyn theo 
huOng DOng Dông Bäc, môi gi di duçic khoáng 5-10km. Den 04 gi ngày 04/9, 
vi trI tam áp thâp nhit dâi & khoãng 16,7 dO VT BAc; 109,1 dO Kinh Dông, trên 
vi1ng bin ngoài khcyi các tlnh tu Quãng Trj dn Quang Nam.SÜc giO mnh that 
vüng gân tam áp thâp thit dâi m?nh  cap 6-7 (40-60km/gii), git cap 8-9. 

Trong 24 dn 48 gii tip theo, ápthp nhit dài di chuyn theo huOn DOng 
Bäc, mi gi? di ducic khoàng 10km. Den 04 gRi ngày 05/9, vi trI tam ap thâp nhit 
dài & khoãng 18,3 dO VT BAc; 111,0 dO Kinh Dông, cách dão Hãi Nam khoáng 
100km ye phia Dông Nam. Sirc gió math  nhât ng gân tam áp thâp thit dâi 
manh cap 7 (50-60kmIgic), git cap 9. 

Trong 48 dn 72 gi tip theo, ap thp nhit dâi di chuyn chü yu theo 
hucng Dông BAc, mi gii di dtrc khoãng 15km và cO khã nAng manh  len thành 
bão. 

2. Ap thâp nhit dOi trên Bin Bong 

Hi 04 gi? ngày 03/9, vj trI tam áp tMp thit dài & vào khoãng 17,2 dO Vi 
Bäc; 113,5 dO Kinh Dông, cách quân dào Hoang Sa khoàng 140km ye phIa 
Dông. Sue giO manh  nhât ng gãn tam áp thâp nhit d&i mnh cap 6 (40- 



5Okmlgi?c), gist  cp 8. Ban kInh gió mnh cp 6, git cp 8 khoâng 80km tInh tr 
tam áp thâp nhit dâi. 

Dr báo trong 24 gRi tâi, áp thp nhit dâi di chuyn theo hixàng Bc Tây Bc 
mi gi& di duçic khoãng 10-15km. Den 04 gi ngày 04/9, vj trI tam áp thâp nhit 
dâi a khoáng 19,2 dO Vi Bäc; 111,0 dQ Kinh Dông, trên khu virc phIa Dông dão 
Hãi Nam. Src gió mnh nhât vng gân tAm áp thâp nhia dài manh cap 6 (40-
50km/giic), git cAp 8. 

3. Cãnh báo gió mnh và vüng nguy him trên bin 

CAnh bAo gió mnh: Trong ngày và dêm nay (03/9), 0 khu vrc Vjnh Bc BO, 
ving biên ttr Quàng Trj den Quãng Ngi có gió manh  cap 6-7, git cap 9; song 
biên cao 2,0-4,Om; biên dng mnh; 6 vng yen biên các tinh tr Ha Tmh den 
Quang Nam cO gió mnh cAp 6, gist  cap 7-8. 

Vüng nguy him trên Bin Dông trong 24 gii tâi do áp thAp nhit dài(gio 
manh tr cAp 6 tr?ilên): PhIa BAc vituyên 13,0 dO ViBäc. 

Ngoài ra: Do ãnh huang cüa gió müa Tây Nam curng dO mnh nén yang 
bien tr BInh Thun den Ca Mau, khu vrc Nam Biên Dông bao gôm cA vng bien 
quAn dáo Trueing Sa) có gió mnh cap 7, git cAp 9. Song biên cao 2,5-3,5m. Biên 
dOng mnh. 

Cp dO rüi ro thiên tai: cp 3. 

Tng cong ty Báo dam an toàn hang hãi min Nam yêu cu: 

1. Các &Yn vj trtrc thuOc  Tng cOng ty: 

- ChU dng theo dOi din bin cCia áp thp nhit dài d cO k& hoach lrng phó 
kjp thii. 

- Tang cuông kiEm tra thi& bj, phuong tin, tàu thuyn sn sang hoit dng 
khi cAn. 

- T.ng cu1ng cong tác tWc  canh, trTc ca 24/24, bão dAm an toàn cho ngii&i 
vA tAi san c1ia Cong ty, sn sang diêu dng khi sij cô xây ra. 

2. Các Cong ty TNHH MTV Hoa Tiêu b trI dü hoa tiêu, phung tin thüy d 
triic Ca, üng phO diêu dOne  tAu kjp th?i khi áp thâp nhit di xAy ra. Phôi hcrp vài 
các thin vj chirc nang triên khai sAn sAng tham gia üng ciru và xr 1 các tInh 
huông nêu có yêu câu. 

3. D6i vài các Cong ty BAo dAm an toAn hang hAi: 

- Rà soAt lai  tAt cA các báo hiu hAng hAi, kjp thii kh&c phiic các báo hiu bj 
hu hOng, không hoat dOng, bão dAm tat cA cac thi& b bAo hiu phAi a trng thai 
bIñh thuing. 

- Nhanh chOng 1p k hoach, phuong An bAo dAm an toàn cho cOng nhân quAn 
1 tram den, luong bj Anh huâng cüa ap thâp nhit dài. 

- Thu?ing xuyen lien lac  tr?m thông tin trung tAm Tng cOng ty v tInh hInh 
din biên cüa &m vj khi áp thâp nhit dài xAy ra. 



4. Tram thông tin trung tam tue trirc 24/24 thu thp thông tin tr các dan v, 
nêu eó thit hi do áp thâp nhit dài gay ra phãi nhanh chóng tong hcrp báo cáo ye 

thuO'ng tryc Ban PCLB & TKCN (anh Lê Hoài Tam, SDD: 0918.000.650). 

Trên day là chi d?o  cüa ban PCLB & TKCN v t'rng phó vài áp thp nhia 
dOi. Các dan vj can cir yéu câu trên khân truang thxc hin./. 

No'inh?In: KT. TRUNG BAN PCLB & TKCN 
- Nhi.r trên; PHO TRIXUNG BAN 
- Länh do TCT (dê b/c); 

10 13 
- Tnrâng ban PCLB & TKCN (de b/c); 0 

- Ban PCLB & TKCN (dê t/h); 0 TONG 
c .  - Tram thông tin trung tam; 

- Website TCT; 
- Lmi VT-VP, KT. 

* 
CONG TV BO DAN * 
ANTOANHNG 

MIEN NAM )001013; 

UT.  c'. 
angThanh TONG 

GTVBAO 
OANHAN 
MIEN NA 

  



I I 1E 130E hOE 115E 120E 135€ lOSE l25E 140€ 

SN 

lot' 

SN 

•BL 20N 20N 30/08/19-lOb 

15N SN 

ON 

Trungtãni Dir báo 
Ii i ttrffng tIiu Iii qu6c gia 

fYN 

05109/19 - 04h 
06/09/19 - 04h 

Trung Quôc 

*1' 
Lao 

'lung có the Co giO ninh IOn hon cap 6 
0 Vung cO thC Co gió mnh iOn hon c.p 10 

Vung tam bão. áp ti4 cO khi n/mg di qua 
• oe Vtâmbao,ãpthàpn1étd6i,vmgthàpdqua 
*00 

04/09/19 

sr' 

125E 130E 13E HOE 105E E  

W  Vinh 

03/09/19 -0 
N 

L. Hoñn 

Biên Dông 

au 
0' 

Con Dao 
F- 

•QD.TrizcsngSa 

o 

03/09/19 

Ian 

03/09/19- 16h 

04/09/19 - 04h Campuchia 
.Trang 

Puc Phñ Qu. 

ATNO GB 
Tin phát lUc: 05:ooh 03/09/2019 

Ngy-gieiV1 d Kinh d Cp bäo 
03/09-04h 16.1°N 107.7°E cap: 07 

03109-16h 16.2°N 1083°E cap: 07 
04/09-04h 16.7°N 109.1°E cap: 07 
05/09-04h 183°N 111°E c5p: 07 
06/09-04h 20.8°N 113.8°E cap: 08 

Vmax 
56 km/h 
56 km/h 
56 km/h 
56 km/h 
65 km/h 

Pmin 
1000 mb 
1000 mb 
1000 mb 
1000 nib 
998 mb 

ATNO BIEN DONG 
Tin pht Itc: 05:00h 03/09/2019 

Ngay-çji?IVI d Kinh do C&p bo Vniax Pmin 
1002 mb 
1002 nib 

03/09-04h 17.2°N 113,508 cap: 06 46 km/h 
04/09-04h 19.2°N 111°E cap: 06 46 km/h 
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