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V/v cong tác phOng chong 1rng 
phó ccm bâo so 4 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap — Tr do — H?nh phác  

Ba Rfa-Vüng Tàu, ngày 28 thdng 8 nãm 2019 

KInh gui: 

- Các cong ty Hach  toán phi thuc Tong cOng ty; 

- Các cOng ty TNHH mt thành viên thuc Tng cong ty; 

Các cOng ty C ph.n có vn gop cüa Tong cong ty. 

Can cr theo ban tin Trung tarn KhI tung Thüy van Trung hong vào 1ic 
14h 30 phüt, ngây 28/8/20 19. 

Hôi 13 gi ngày 28/8, vj trI tam bão a vào khoáng 17,0 d Vi Bac; 116,0 d 
Kinh Dông, each quân dão Hoâng Sa khoáng 450km ye phIa DOng. Sirc gió mnh 
nhât ving gân tarn bão rnanh  cap 8 (60-75km/gia), git cap 10. Ban kInh gió mnh 
cap 6, git cap 8 trà len khoãng 100km tInh t11 tam bão. 

Dir báo trong 24 gia tai, bão di chuyn theo hu&ng Tây, mi gia di duc 
khoãng 25km và có khã nãng rnnh them. Den 13 gia ngày 29/8, vj trI tarn bão ó 
khoáng 17,6 d Vi Bãc; 111,3 d Kinh Dông, cach dáo Hái Nam khoáng 180km 
ye phIa DOng Nam. Sñ'c gió rnnh nhât vüng gân tarn bão mnh cap 9 (75-
9okm/gia), git cap 11. 

Ving nguy hirn trên Biên Dông trong 24 gia tó'i (gió rnanh cap 6, git cap 
8 tr0 len): PhIa Bãc vituyên 15,0 d ViBàc. 

Trong 24 dn 48 gia tip theo, bão di chuyn chü yéu theo huang Tây Tây 
Bäc, môi gia di duqc khoãng 15km và có khá näng mnh them. Den 13 gia ngày 
30/8, vj trI tam bão a khoãng 18,7 d ViBac; 107,0 d Kinh Dông, ngay trên vlrng 
biên các tinh tü Thanh Hóa den Quâng BInh. Sirc gió rnnh nhât vüng gân tarn bão 
rn?nh cap 9-10 (75-100krn/giä), git cap 12. 

Trong 48 den 72 gia tiêp theo, bão di chuyên theo huàng lay Tây Bc, rni 
gi0 di dtrcic khoãng 20km, khoãng chiêu den tOi ngày 30/8 sê di vào dat lien các 
tinh tr Thanh Hóa den Quáng Binh vai si'rc gió rnanh cap 8-9, git cap 11, sau do 
suy yêu thãnh áp thâp nhit dói. Den 13 gia ngày 31/8, vj trI tarn áp thâp nhit dó1 
0 khoâng 19,9 d Vi Bäc; 103,0 d Kinh DOng, trên khu virc Thung Lao. Si:rc gió 
rnanh nhât vung gân tam áp thâp nhit dói manh  cap 6 (40-5okrnlgia), git cap 7. 

Cãnh báo gió rnnh trén biên: Tü sang sam 30/8, a Nam Vjnh Bäc B có 
gió bão mnh cap 9-10; git cap 12. Tr trua 30/8, a vüng biên ngoãi khoi các tinh 
tr Thanh Hóa dn Quâng Binh cO giO bäo mnh cap 8-9, git cap 11. 

Ngoài ra, do ánh htrang cüa giá mua Tay Nam hot dng m?nh  nên a Narn 
Biên Dông (bao gOrn Ca vüng biên quân dão Tnrng Sa), vüng biên tü BInh Thun 
dn Ca Mau có gió Tây Nam rnnh cap 6-7, git cap 8-9; biên dng mnh. 



Cap d rüi ro thiên tai: cp 3. 

Tng Cong ty Báo darn an toàn hang hâi rnin Narn yêu cu: 

1. Các dan v trirc thuc Tong cong ty: 

- Chü dng theo dOi din biên cüa bão so 4 d có k hoch irng phó kjp thô'i. 

- Tang cung kirn tra thit bj, phuoiig tin, tàu thuyn sn sang hot dng 
khi can. 

- Tang cung cong tác trixc canh, tnrc ca 24/24, bâo dam an toàn cho ngu'ôi 
và tài san cüa Cong ty, sn sang diêu dng khi sir cO xãy ra. 

2. Các Cong ty TNT-JH MTV Hoa Tiêu b trI dii hoa tiêu, phuo'ng tin thüy dê 
tr1rc Ca, 1rng phó diêu dng tàu kp th&i khi có bão, lü xáy ra. Phôi hçip vri các don 
vi chrc nãng triên khai sn sang tham gia trng c&u và x1r 1 các tInh huông nêu có 
yeU CâU. 

3. Dôi vói các Cong ty Bão darn an toàn hang hâi: 

- Rà soát 1i tat ca CaC báo hiu hang hái, kjp th&i khc phic cac báo hiu bj 
hu hOng, không hoat dng, bão dam tat cá CáC thiêt bj báo hiu phãi a trng thai 
bInh thumg. 

- Nhanh chóng 1p k hoch, phuong an bào darn an toàn cho cong nhân quãn 
1' tram den, IuOng bj ánh hithng cua bão. 

- Thung xuyên lien 1c tram thông tin trung tarn Tong cong ty ye tInh hlnh 
diên biên cüa do'n vi khi bão xáy ra. 

4. Trrn thông tin trung tarn tüc trirc 24/24 thu thp thông tin ti'j các don vj, 
nêu Co thiêt hai do bão, lü gay ra phâi nhanh chóng tong hcip báo cáo ye thuang 
truc Ban PCLB & TKCN (anh Lé Hoài Tarn, SDD: 09 18.000.650). 

Trên day là chi dao  cüa ban PCLB & TKCN ye ang phó vói bão so 4. CáC 
don vj can cu yêu câu trén khân truong thirc hin./. 

lVoi iiliâ:i: 
- Nhir trén; 
- Lãnh dao TCT (dé b/c); 
- Tnrông ban PCLB & TKCN (dé b/c); 
- Ban PCLB & TKCN (dé t!Ii); 
- Tr?m thông tin tnlng tarn 
- Website TCT; 
- Liru VT-VP. KT. 

KT. TRUNG BAN PCLB & TKCN 
PHO TRUONG BAN 
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Tin pht lUc: 14:30h 28/06/2019 

Ngáy-gi VI dQ Kinli d Cap bäo Vinax Pmin 
28!08-13h 17N 116°E cap: 08 70km/h 998 nib 
29!08-13h j7.6N 111.3'E cap: 09 7 km/h 994 nib 
3008- 13h 18.N 107°E cap: 10 93 km/h 992 rnb 
31/08-13h 19.9N 103°E cp: 06 46 km/h 1002mb 
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