BO GIAO THÔNG VN TAT
TONG CONG TV BAO DAM
AN TQ#N HANG HA! MIEN NAM
/TCTBDATHHMN-PCLB
V/v cong tác phOng chng rng
phO bäo so 6

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p — Tr do — Hinh phác

Ba Rja-Vüng Tàu, ngayOtháng 11 na/n 2019

KInh gri:
Các cong ty Hch toán phi thuc Tong cong ty;
- Các cong ty TNHH mt thành viên thuc Tong cong ty;
Các cOng ty C phn có von gop cüa Tong cong ty.
Can cr theo bàn tin Trung tam KhI tugng ThUy van Trung acing vào h.'jc 5h
00 phüt, ngáy 08/11/2019.
Hi 04 gi ngày 08/11, vj trI tarn bâo 0' vào khoâng 13,0 d VTBäc; 116,8 d
Kinh Dông, cách dào Song Tir Tây (quân dão Tnr0'ng Sa) khoãng 330km ye phIa
Dông Bäc. Src gió rnanh nhât vüng gân tarn bào manh cap 11 (100ll5km/gi&), gi.t cap 14. Ban kInh gió mnh tir cap 6, gi.t tr cap 8 trà len khoãng
120km tInh tü tam bão.
Dr báo trong 24 gi0' tâi, bão dôi huó'ng di chuyn v phIa Tây, mi gi0' di
dugc 5-10km và có khã näng manh them. Den 04 gi ngày 09/11, vi trI tam bão 0'
khoâng 12,8 d Vi BAc; 114,8 d Kinh Dông, cách dâo Song T0' Tây khoâng
170km ye phIa Bäc. Süc gió m?nh nhât vilng gân tam bão manh cap 12 (115l35kmlgi0'), giit cap 15.
Vüng nguy hirn trén Bin Dông trong 24 gi tó'i (ban kInh gió rnnh tir cap
6, git tr cap 8 tr0' len) do ânh hu&ng cüa bão và không khI lanh: PhIa Bãc vi
tuyên 11,5 d Vi Bäc; phIa Dông kinh tuyên 112,0 d Kinh Dông.
Trong 24 dn 48 gi tip theo, bão di chuyn theo huóng Tây, mi gidi
diiçic 10-15km. Den 04 gi ngày 10/11, vj trI tam bAo 0' khoâng 13,0 d Vi Bäc;
111,7 do Kinh Dông, cách b0' biên các tinh ti'.r Quãng Ngäi den Khánh Hôa khoãng
260km ye phIa Tây BAc. S&c gió m?nh nhât ving gân tarn bão mnh cap 12 (115135km/gi), gi.t cap 15.
Trong 48 den 72 gi0' tip theo, bâo di chuyên theo huóng Tây lay Bc, rni
gi0' di duqc khoãng 15km, di vào dat lien sau do suy yeu dan thành áp thâp nhit
dói. Den 04 gi& ngày 11/11, vj trI tarn áp thâp nhit d0'i 0' khoãng 13,7 d Vi Bäc;
108,0 d Kinh DOng, trên khu vrc các tinh Tây Nguyen. Süc gió mnh nhât ving
gân tam áp thâp nhit dOi manh cap 6 (40-50km/gi0'), git cap 7.
Trong 72 dn 96 giä tip theo, áp thp nhit dâi tiêp tiic di sâu vào dat lien vã
suy yéu thãnh mOt vüng áp thâp trên khu vtrc phIa Bäc Cam-pu-chia.
Cp di rüi ro thiên tai: cp 3.
Tong cOng ty Bão darn an toãn hang hãi mien Narn yêu cáu:

1. Các dan vj trrc t1iuc Tong cong ty:
- Chü dng theo dôi din bin cüa bão dê có k hoach irng phó kp thai.
Tang cl.rrng kiêm tra thit bj, phixang tin, tàu thuyn sn sang hoat dng
khi can.
- Tang cuông cong tác tr1rc canh, tr1rc ca 24/24, bâo darn an toàn cho ng116i
và tài san cüa Cong ty, san sang diêu dng khi sr cô xãy ra.
- T chirc ch&ng buôc nba tram tai các khu vrc bj ành hung cüa bão dé giàrn
thiêu tôi da thit hai do bão gay ra.
2. Các Cong ty TNHH MTV Hoa Tiêu bô trI dü hoa tiêu, phuang tin thüy dé
trlrc Ca, üng phó diêu dng tàu kjp th&i khi bão xãy ra. Phôi hçip vài các dan vj
chrc nãng triên khai san sang tham gia rng ciru và xü I các tInh huông nêu có
yêu câu.
3. Dôi vi các Cong ty Bào dam an toàn hang hâi:
- Rà soát lai tat cã các báo hiu hang hãi, kjp thOi khc phic các báo hiu bj
hu hông, không hoat dng, bâo dam tat cã các thiêt bj báo hiu phãi ô trang thai
bInh thu&ng.
- Nhanh chóng 1p k hoach, phuang an bâo darn an toàn cho cong nhân quán
1' tram den, luông bj ãnh hu&ng cua bão.
- Thi.r&ng xuyên lien lac tram thông tin trung tarn Tng cong ty ye tInh hInh
diên biên cüa dan vi khi bão xày ra.
4. Di xung kIch Tng cong ty thung xuyên theo dOi din bin cua bão, CO
kê hoch tO chirc thrc hin irng phó vâi bão trong tn.r&ng hçp bão so 6 ánh huâng
trirc tiêp den van phOng Tong cong ty.
5. Tram thông tin trung tam tOe trrc 24/24 thu thp thông tin tr các dan vj,
nêu có thit hai do bão gay ra phâi nhanh chóng tOng hcp báo cáo ye thumg trrc
Ban PCLB & TKCN (anh Lê Hoài Tam, SDD: 09 18.000.650).
Trén day ia chi dao cOa ban PCLB & TKCN v rng phó vói can bão s 6.
Các dan vj can cr yêu câu trên khân truang thirc hin./.
Nol nhân:
- Nhis trén;
- Lãnh dao TCT (dé b/c);
- Tri.r&ng ban PCLB & TKCN (dé b/c);
- Ban PCLB & TKCN (dé tlh);
- Tram thông tin trung tam;
- Di xullg kIch TCT;
- Website id;
- Luu VT-VP, KT.

KT. TRU'ONG BAN PCLB & TKCN
PHO TRI1OG BAN
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\\liig có the co gió innli 16-n ban cap 6
Vilng có the có gió nianh 16-n ban cap 10
Vilng thin bão, up thàp có kha nang di qua
Vj tn thin bAo, áp thhp nhit dói, vilng thhp dà qua
V tii thin bão, áp thhp nhit doi, vilng thilp hin ti vh d báo
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