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KInh gCri:

KHAN

- Các Cong ty Hach toán phii thuc Tng cong ty;
- Các Cong ty TNT-lIE-I mt thãnh viên thuc Tong cong ty;
- Các Cong ty CO phân có von gop cüa Tng cong ty;
- Các NI-ia thâu tham gia thi cOng nao vet, duy tu các tuyên
luong hang hãi; Nhà thâu tham gia thi cong xây dirng cac cong trInh
hang hãi.

Can eli theo ban tin Trung tam KhI tucmg Thüy van Trung hang vào lüc 05:00:00
ngày 23/11/2018.
Hi 04 gi ngày 23/il, vj trI tam bão a vào khoãng 10,9 d VT Bc; 113,0 d Kinh
Dông, trên khu vrc phIa Tây Bãc quân dão Trurng Sa, each dat lien các tinh tr Ninh
Thun den Ba Rja-VUng Tàu khoãng 450km ye phIa Dông. SIre gió manh nhât vinggân
tam bão manh cap 8 (60-75km/gia), gist cap 10. Ban kInh gió minh cap 6, gist cap 8
khoãng 100km tInh tli tam bão.
Dr báo trong 24 gRi tài, bão di chuyn theo hi.râng Tây Tây Nam mi gii di du,,.00'°1379c
,
khoáng 10-15km và CO khã nang manh them. Den 04 gi ngày 24/11, vj trI tam bi;.
khoáng 10,3 d VT Bac; 110,5 d Kinh Dông, cách b? biên các tinh ti'r Ninh Thua (i';
0 pG
Ba Rja-Vüng Tàu khoãng 230km ye phIa Dông, cách dáo Phü Qu khoãng 130
phia Dong Dông Nam. Slrc gió math nhât vüng gân tam bao mnh cap 9-10
lookmlgiO'), giat cap 12. Ban kInh gió math cap 6, gist cap 8 khoâng 180km tInh tli t.
bão.
Do ânh hu&ng cüa bão nên 0' khu vrc phIa Tây yang biên giva và Nam Biên Dông
(bao gôm câ vIrng biên quãn dáo Tru0'ng Sa) CO rni.ra bäo, gió manh cap 6-7, vüng gân
tam bão di qua cap 8, sau tang len cap 9-10, gist cap 12; biên dng rat manh.
VIrng nguy him trên Bin Dông trong 24 gi& tâi: (giO math c.p 6 trâ len) tli vi
tuyen 9,0 den 13,0 d Vi BAc; phia Tây kinh tuyên 115,0 d Kinh DOng.
Trong 24 dn 48 gi& tip theo, bäo di chuyn chü yu theo htr0'ng lay, mi gi?i di
duçc khoâng 10-15km, di vào dat lien các tinh yen biên Nam Trung B và mien Dông
Nam B vâi cu0'ng d m?nh cap 8, sau do suy yêu thânh áp thâp nhit dOi. Den 04 gi
ngày 25/11, vj trI tam áp thâp nhit dài 0'khoãng 10,5 d Vi Bac; 107,6 d Kinh Dong,
trên dat lien các tinh Nam Trung B và mien DOng Narn B. SIre gió manh nht ng gân
tam áp thap thit dâi manh cap 7 (50-6okm!gior), giit câp9.
Trong 48 dn 60 giä tip theo, áp thp nhit d0'i di chuyn theo hi.ràng Tay Tay Bc,
mi gi0'di duqc khoãng 10km, di sâu vào dat lien và suy yeu dan thành mt ng áp
thap. Den 16 gi ngày 25/11, vj trI trung tam ng ap thâp 0' khoãng 11,3 d VT Bäc;
106,2 d Kinh Dông, ngay trên dat 1in các tinh mien Dông Nam B. SIre gió math nhat
0' trung tam ng ãp thap giám xuOng dizài cap 6 (dixài 4okmlgi0').
Cp d rüi ro thiên tai: cp 3.
Cãnh báo gió mnh: Do ãnh hi.râng elm không khI lath kt hçip vâi rIa phIa Tay
hoãn hxu bäo sO 9, tli ti-isa nay 0' vüng bien các tinh tli Quãng Trj dn BIrth Thun cO gió

mnh dn len C&p 6, gist cp 8; tü sang mai (24/11) gió mnh cap 8,vüng gntâm bão di
qua mnh cap 9-10, gist Cap 12. Biên dng rat mnh. Song trên biên vüng gân tam bäo
cao 5-7m, vüng gân b cao 3-5m.
Cãnh báo mira IOn: Do ãnli hu&ng cüa hoàn 1uu bão sé 9 kt hçp vri khong khI
lanh, tü chiu ti và dêm nay (23/11) den ngày 26/11 a các tinh tir Thra Thiên Hue den
BInh Thuan và Nam Tây Nguyen có mtra rat to (300-500mmIdct); Bäc Tây Nguyen và
Nam B có mua to (100-200mmldqt).
Cãnh báo Iü: Tfr ngày 24-27/11, trên các song tir Quâng Tn den BInh Thun và
khu vrc Tây Nguyen xut hin mOt dqt Lu. Dinh lü trên các song tr Quãng Trj den Quang
Nam và khu virc Tây Nguyen khá nang a mirc BD1-BD2 và trên BD2; các song tir
Quãng Ngai dn BInh Thun a mc BD2-BD3 và trên BD3. Nguy ca cao xay ra Lu quét,
sat La dat vüng nüi, ngp 1iit vüng trüng thâp, do thj tii các tinh trên.
Cp d rüi ro thiên tai: cap 1-2.
D chü dng 1rng phO, h?n ch thit hai do bäo và mua hi do bäo, Tong Cong ty Báo
darn an toãn hang hãi mien Nam yêu câu:
1. Các Cong ty TNHH MTV Hoa Tiêu b trI dü hoa tiêu, phuang tin thüy d trrc
Ca, (mg phO diu dng tàu kjp thmi khi bo, Lu xãy ra. Phôi hçipvOi các dan vj ch(rc näng
trin khai sn sang tham gia (mng ccru và x(m l các tInh huong nêu có yêu câu.
2. Các Cong ty hach toán phi thuc Tng cong ty
a. Các Cong ty Bão dam an toàn hang hãi
- B trI dü báo hiu hang hãi dir trü d kjp thai khäc phitc thay the.
- Kjp thai thit 1p báo hiu hang hái phü hcirp d6i vâi các chiiOng ngai vt mâi
xuât hiên do bão hi
- Thuang xuyên lien Lac Tram thông tin trung tam cüa Tong cOng ty ye tinh hinh
din biên cUa dan vj khi bão xáy ra.
- B trI neo du phirang tin thüy do Dan vj mInh quãn 1 dam bão an toàn; dam
bâo phi.rang tin LuOn sn sang hoat dng, h trçy cOng tác tim kiêm c(mu nan khi can
thiêt.
- Các Dan vjb trI sn sang Di xung kIch phông chng hit bão cüa Don vj mInh
thirc hin trrc chiên 24/24 gia; bô trI day dü nhân 1irc tai cac phuong tin thüy do Dan
vj minh quãn l, dam bão trirc chiên 24/24 gia.
b. Xi nghip khão sat Hang hãi min Nam
- B trI neo du phi.rang tin thüy do Dan vj mInh quãn l dam bão an toàn; b trI
nhan lirc trang thiêt bj luOn s.n sang hoat dng, h trçi cOng tác djnh vj phao báo hiu
hang hãi hotc rà quét khi có yeu cau.
3. Tram thông tin trung tam tüc trrc 24/24 gia thu nhp thông tin t(m các don vj,
duy tn che d báo cáo c(r 2 h!lân ye thix&ng trirc Ban chi dao PCLB & TKCN (anh Lê
Hoài Tam, SDD: 09 18.000.650).
4. Phông Thanh tra báo v, Van phông Tng cong ty, các Dan vj lam vic tai trii
sâ Tong cong ty cü can b kiem tra van phOng lam vic , ca sà vt chat truOc, trong và
sau khi bâo xáy ra.
5. Các nhà thau tham gia thi cOng nao vet, Nhà thu tham gia thi cong xay dmng
các cOng trInh hang hâi:
- Chü dng theo dOi din bin thông tin can bao tren các phirong tin truyn thông
dê chü dng kjp thai dieu dng phi.rang tin thiêt bi, con nguai ye nai trü An an toàn;
- B trI nguai tr%rc 24/24 gia d theo dOi din bin can bâo, cO bin pháp k hoach
can thiet bao v phuang tin con ngtrai.

- Các phrang tin, thi& bj chi dixçic hoat dng khi &rçlc sir chp thutn cüa Cãng vi
hang hái khu vrc và các ca quan có thâm quyên.
6. Các Dan vi có k hoch dánh giá thit hi do Mo gay ra và Mo cáo v Tng
cong ty ngay khi can bão so 09 di qua.
Trên day là chi do cüa Ban PCLBTCT ye chU dng 1rng phó can bão09 (con
Mo USAGI). Các dan vj can cr yêu câu trén khân truang thirc hin./.1
Noin1:In:

- Nhu trên;
- Lãnh do TCT (deb/c);
- Ban PCLBTCT (dê t/h);
- Tr?m thông tin trung tam;
- Website TCT;
- Luu VT-VP, KT.
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BAO TEMBINTin phät lUc: 09:00h 23/12/2017
Ngy-giäV1 d Kinh d
23/12-07h 7.7°N 120.4E
24/12-07h 8.5°N 115.3°E
109 .9°E
25/12-07h 9N
26/12-07h 9.7N 10SE

PIru,

Cp bào
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cbp: U
cbp: 12
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Vmax Pmisi
93 km/h 992 nb
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