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Ba Rja- Vüng Tàu, ngày02 tháng 11 nãm 2020 

Kinh gCri: 

- Các cong ty Hch toán phi thuc Tng cong ty; 

Các cong ty TNHH mt thành viên thuc Tong cOng ty; 

Các cOng ty Co phn có vn gop cüa Tng cong ty. 

Can cü theo ban tin Trung tam Khi tung Thüy van Trung lfang vào lüc 
04h 00 phOt, ngày 02/11/2020. 

Hôi 04 giôr ngày 02/11, v tn tam bão a khoáng 14,3 d Vi Bac; 119,2 do 
Kinh Dông, cách quân dáo Hoàng Sa khoáng 820km ye phIa Dông Dông Nam. 
SOc gió manh  nhâtvüng gân tarn bão manh  cap 9 (75-90kmIgiO), giut cap 12. Ban 
kInh gió manh  t1r cap 6, git tü cap 8 tth len khoâng 180km tInh tü tam bão. 

Dir báo trong 24 giô' t&i, bão di chuyên theo huang Tây Tây Bàc, mi gia di 
di.rcic 15-20km. Den 04 gi ngày 03/11, vj trI tam bào &khoáng 15,2 d Vi Bäc; 
115,0 d Kinh DOng, each quân dâo Hoãng Sa 340km ye phIa DOng Dông Nam. 
Strc gió mnh nhât vüng gãn tarn bão rn?nh cap 8-9 (60-90km/giô'), gi(it ctp 11. 

Vüng nguy hiêm do bão trên Biên BOng trong 24 gir t&i (gió manh ttr cp 
6 tr& len, git tir cp 8 tr& len): tü vi tuyên 12,0 den 17,0 dO VT Bãc; tü kinh 
tuyén 112,5 den 120,0 d Kinh Dông. Toàn b tâu thuyên boat dng trong vüng 
nguy hiêm dêu có nguy co cao chju tác dng cüa gió giit manh. 

Trong 24 dn 48 gir tip theo, bão di chuyn chü yu theo hiàng Tây, mi 
gia di dixcc 15-20km. Den 04 gi ngày 04/11, vj trI tam bão ô khoáng 14,9 d Vi 
Bäc; 1 11,2 d Kinh DOng, each Quáng Nam khoãng 310km, each Quáng Ngãi và 
BInh Djnh khoâng 240km, cách Phü Yen khoãng 260km. Sirc gió manh  nht vlmg 
gân tam bão manh  cap 9 (75-90kmIgi), g411 cap 12. 

Trong 48 dn 72 giô' tip theo, bão di chuyn chü yu theo hurng Thy, mi 
gia di di.rac 10km, di vào dat lien các tinh tir Dà Nãng den Phü Yen và suy yêu 
thành ap thâp nhit dâi. Den 04 gia ngày 05/11, vj tn tarn ap thâp nhit dâi 0,  
khoãng 14,7 d Vi Bäc; 108,6 d Kinh DOng. Sue gió manh  nhât vüng gân tam áp 
thp nhit dâi manh  cap 6 (40-50km/gia), git cap 8. 

Trong 72 dn 96 gi?r tip theo, áp thâp nhit dâi di chuyn theo hithng Tây 
Tây Nam, mi gi di di.rçic khoang 10km. 

Ban tin tiêp theo phát lüc 09h00 ngãy 02/11. 

Tng cOng ty Bão dam an toàn hang hâi min Nam yêu cu: 

1. Các dan vj trirc thuc Tong cOng ty: 



- Chü dng theo döi din bin cüa bão d có k hoch irng phó kp thai. 

- Tang cx&ng kirn tra thit bj, phixang tin, tàu thuyn sn sang boat dng 
khi cn. 

- Tang cr&ng Cong tác trirc canh, trlrc ca 24/24, bão dam an toàn cho ngithi 
và tài san cüa Cong ty, sn sang diêu dng khi sr cô xãy ra. 

- T ch'trc chang buc nhà tram t?i  các khu virc bj ânh hixâng cüa bäo d giãm 
thiu ti da thit hai  do bão gay ra. 

2. Các Cong ty TNHH MTV Hoa Tiêu b trI dü hoa tiêu, phuong tin thüy d 
trrc Ca, ü'ng phó diêu dng tàu kjp thà'i khi bão xáy ra. Phôi h9p vó'i các dun vi 
chüc nãng triên khai sn sang tharn gia üng cüij và xir 1 các tInh buông nêu có 
yeu cau. 

3. Dôi vâi các Cong ty Bão darn an toàn hang hãi: 

- Rà soát iai  tAt cá các báo hiu hang hãi, kjp thôi khäc phiic các báo hiu bj 
hu hông, không hoat dng, báo dam tat ca các thiêt bj báo hiu phái trng thai 
bInh thuông. 

- Nhanh chóng 1p  k hoach, phuong an bão dam an toàn cho cong nhân quãn 
l tram den, luông bj ãnh huâng cüa bão. 

- Thung xuyên lien lac tram thông tin trung tam Tong cOng ty ye tinh hInh 
din biên cüa don vj khi bâo xày ra. 

4. Di xung kIch Tng cong ty thu&ng xuyên theo dôi din bin cüa bão, có 
ké hoach to chüc th1rc hin ing phó vài bäo trong truäng hçip bão s 5 ãnh huâng 
trirc tiêp den van phOng Tong cOng ty. 

5. Tram thông tin trung tam tñc trirc 24/24 thu thp thông tin tü các dan vi, 
nêu có thit hai  do bão gay ra phài nhanh chóng tng hçrp báo cáo v thisäng trrc 
Ban PCLB & TKCN (anh Lé Hoâi Tam, SDD: 09 18.000.650). 

Trên day là chi dao  cüa ban PCLB & TKCN v üng phó v&i can bào s 10. 
Các dun vj can cr yêu câu trên khân truang thrc hin./. 

Noinhân: 
-  Nhu trén; 
-  Lãnh dao TCT (d b/c); 
-  Tnrng ban PCLB & TKCN (d b/c); 
-  Ban PCLB & TKCN (d t/h); 
-  Tr@m thông tin trung tam; 
-  Di xung kIch TCT; 
-  Website TCT; 
-  Liru VT-VP, KT. 

KT. TRU'€NG BAN PCLB & TKCN 
PHO TRUNG BAN 
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TIN BAO TREN BIEN DONG- (BAO SO 10) 

Tin phät Iüc: 05:O0h 02/11/2020 

Ngãy-giVi do Kinh dO Cp bão Vmax Pmiri 
02/11-04h 14.3°N 119.2°E cap: 09 76 km/h 994 mb 
03/11-04h 15,2°N 115°E c5p: 09 76 km/h 994 mb 

04/11-04h 14.9°N 111.2°E cp: 09 85 km/h 994 mb 
05/11-04h 14.7°N 108.6°E cp: 06 46 km/h 1002 mb 
06/11-04h 14°N 106°E cap: <6 28 km/h 1006 mb 
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