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Kmnh gui: 

Các cong ty Hach  toán phii thuc Tong cOng ty; 

Các cong ty TNT-IH mt thành viên thuc Tong cong ty; 

- Các cOng ty C phAn CO vn vn gop cüa Tang cOng ty. 

Hin nay (10/8): Gió müa lay Nam a phIa Nam dang hott dng mnh. 

Dti báo: Do ânh hixO'ng cüa giO m1ia Tây Nam có clz&ng d manh  nên trong 
ngày và dêm nay (10/8), trên các vüng biên tü BInh Thun den Ca Mau, Ca Mau 
den Kiên Giang, Vjnh Thai Lan và khu virc Nam Biên DOng (bao gOm Ca vüng biên 
quân dâo Tru?mg Sa) có mi.ra rào và dOng. Trong con dOng có khã nãng xáy ra lôc 
xoáy và gió gi.t manh. TN4 
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- Tang cuäng cong tác trirc canh, tr1rc ca 24/24, bão dam an toàn cho ngi.thi và 
tài san cüa COng ty, sn sang diêu dng khi sij cô xày ra. 

2. Các COng ty TNHH MTV Hoa Tiêu b trI dü hoa tiêu, phucing tin thüy dé 
trtrc Ca, 1mng phó diéu dng tàu kjp thii khi có bâo, lii xây ra. Phôi hcip vói các dcTn 
vj chlrc näng triên khai san sang tham gia Crng thu và xlr 19 các tInh huOng nêu CO 

yeu cau. 

3. Di vài các COng ty Bào dam an toàn hang hái: 

- Râ soát 1i tAt câ các báo hiu hang hâi, kjp th?yi khc phiic các báo hiu bj hu 
hOng, không hoat dng, bão dam tat cá các thiêt bj báo hiu phãi a trang thai bInh 
thithng. 

- Nhanh chóng 1p k hoach, phuong an bâo dam an toãn cho cong nhãn quãn 
19 tram  den,  luông bj ânh hithng. 

Wing bin tü BInh Thun dn Ca Mau, khu virc giia và Nam Bin Dông (b 
gôm cã viing biên quân dâo Trung Sa) có gió Tây Nam mnh cap 6-7, gist  cap 8 
Song biên cao 2.O-4.Om. Biên ctng manh. 

Cap d3 rüi ro tlziên tai: cap 1. 

Tng cong ty Bâo darn an toàn hang hâi min Nam yêu cu: 

1. Các don vj trirc thuc Tong cong ty: 

- Chü ctng theo dôi din bin cüa gió müa Tây Nam d cO k hoach 1mg phó 
kp th&i. 

- Tang cu&ng kim tra thi& bj, phucmg tin, tâu thuyn sn sang hoat dng khi 
can. 



- Thu&ng xuyen lien lac  tram thông tin trung tam Tng cong ty v tInh hInh 
diên biên cüa dan vj khi bâo xây ra. 

4. Tram  thông tin trung tam tue trirc 24/24 thu thp thông tin tir các dan vj, duy 
trI chê d báo báo cáo cCr 2 h/lan  ye  thrng tr1rc Ban PCLB & TKCN (anh Lé Hoài 
Tam, SDD: 0918000650). 

Trén day là chi do cüa ban PCLB & TKCN v .'rng phó vâi ánh huâng cüa 
gió müa Tây Nam. Các dan vj can cir yêu câu trên khân truang thirc hin./. 

Nci n1,mn: 
-Nhtrtrên; 
- LAnh dao TCT (Üê b/c); 
- Trtrâng ban PCLB & TKCN (dé b/c) 
- Ban PCLB & TKCN (d t/h); 
- Tram thông tin trung tam; 
- Website TCT; 
- Ltru VT-VP, KT. 
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