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THÔNG BAO 
Két 1un cüa Phó Chü tich UBND tinh Lê Tun Quc tai cuôc h9p trién khai 

cong tác chü dng san sang ü'ng phó con bäo so 14 trên Biên Bong 

HM 08 giô, ngày 18 tháng 11 nàm 2017, tai  Trii s Van phông Uy ban nhân dan 
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh Lê Tuân Quôc d chü tn cuc h9p triên khai cong tác 
chü dng sn sang üng phó can bão 14 (Kirogi) trên Biên Dông. Tham dir có: BCH 
phOng chông thiên tai, tim kiêm cüu nan  cãc huyn, thành phô, Lanh dto các Si: Nông 
nghip & Phát triên Nông thôn, Xây drng, Du ljch, Thông tin và Truyên thông, Giao 
thông Vn tãi, Tài nguyen mOi trung, Tài chInh, Y te, Kê hoach và Dâu tu, Cong 
Thming, Giáo diic Dào tao;  BCH Quân sv, BCH B di Biên phông, Cong an, Cánh sat 
PCCC; Trung tam Tim kiêm ciru nan Khu vrc 3; BQL các Kim cong nghip tinh; Báo, 
Dài Phát thanh Truyên hInh tinh; Dai KhI tung Thüy van tinh. 

Sau khi nghe Lành dao  Si Nông nghip và Phát trin Nông thôn (Thu'&ng tryc 
BCHphông chóng thiên tai, tim kiêm cth ngn tinh) và Dài KhI ti.ro'ng ThUy van tinh 
báo cáo cong tác triên khai thrc hin các ni dung chi dao  cüa UBND tinh tai  cong van 
(HOa tôc) sO 11213/UBND-\TP ngày 17/11/2017, cong van (Hóa toe) so 11221/UBND-
VP ngày 17/11/20 17 và nghe diên biên can bào 14 dang do b vào nuc ta và kiên 
cüa các thành viên d? hçp, Phó Chü tch UBND tinh Lê Tuân Quôc ket 1un nhu sau: 

1. Yêu c.0 BCH phOng chông thiên tai, tim kiêm c1ru nan  các huyn, thành phô; 
eác S, ban ngành, các to chirc chInh trj, xã hi, các co quan Tnung uang dóng trên dja 
bàn tinh nghiêm tüc khân truang triên khai thirc hin các ni dung chi dao  cüa UBND 
tinh tai  cong van (HOa tOc) so 11213/LJBND-VP ngày 17/11/2017, cOng van (Hóa tc) 
so 11223/UBND-VP ngày 17/11/20 17 dê chü dng triên khai các bin pháp l'rng phó 
thiên tai có the xây ra dê giãm thit hai  ye ngui và tài san. 

2. BCH B di Biên phông chi dao  các Dn Biên phông tai các dja phuo'ng yen 
biên tuyt dOi khOng cho phép các tàu, be xuât ben, giü thông tin lien lac  thi.thng xuyên 
vói các chü tàu dang vào dat lien, thông báo kjp thô'i cho chü các phuang tin dang hoat 
dng trên biên biêt vj tn và diên biên cüa bào dê chü dng phOng tránh, thoát ra hotc 
không di vào khu vçrc nguy hiêm; kjp thai xü 1 các tInh huông xâu xây ra. 

3. Yeu cu UBNID các huyên, thành pM Yen bin theo dOi sátdin bin cUa bào, 
chuân bj các bin pháp va phuang an phuang an sa tan, tO chrc chang chông nhà ci'ra 
dam bão an toàn, chat tia cành cay cao; chuân bj phuong tin, vt tu và trang thiêt bj 
theo phuang châm "bOn tai  cM" d chU dng khi có thién tai xáy ra; chi dao  các don vj 
chirc nang phOi hçip vi Ban Quãn 1 các cãng cásap xêp các tàu neo du an toàn và 
duy tn quân so tnirc kiêm tra ye cOng tác phOng chong cháy nO, báo dam an ninh tn.t tir 
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ti bn neo d.u; Rà soát thông kê s hrçing ngi.thi dang trén các 1ng be nuôi trng 
thüy san và trong các khu rtrng dé yêu câu ngui vào tránh tri'i an toàn. 

4. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: Chi do cho Chi Ciic thüy ku, Trung 
tam Quãn 1 khai thác cong trInh thus' lçui thu&ng xuyên theo dôi diên biên cüa bào, 
mua lü dé tInh toán km krçung nuâc ye các ho; can cir tInh hInh vüng h. du, chU dng 
dieu tiêt, dê dam bâo an toàn cong trInh và hn chê ngp 1iit cho vüng ht du. Dc bit 
kru , truâc khi xã 1Q phãi thông báo cho nguui dan tnrâc dê phông tránh. 

5. Su Giao thông vn tài: Theo dOi chat chê din bin cUa, bâo d pMi hçp vi 
các 1irc lucung có lien quan thông báo cho tàu thuyên hott dng trên biên (ké cá các tàu 
4n tãi lan, tàu 4n tãi hoat dng yen ba); to chüc huàng dan di chuyên, neo du an 
toàn cho các tàu v.n tái tránh dirt neo, va dp khi xãy ra thiên tai. Chi dao triên khai các 
phucmg an dam bâo an toàn giao thông duang thug, dithng b; phôi hcup vâi 1iic luqng 
Cong an chü dng chi dao triên khai các bin pháp kiêm soát, chông ách täc, bào dam 
cho bath khách và các phuang tiên 4n tãi hoat dng trong vüng bi ành huàng cüa 
thiên tai, chun bj lirc luçmg, phuong tin, vat tu kjp thai khàc phiic hâu qua, báo dam 
giao thông thông suôt trén các tryc duo'ng chinh. 

6. Sä Du lch: Chi dao cho Ban Quãn 1 các Khu du ljch, khách san trén dja bàn 
tinh trin khai các phuGng an phông chông thiên tai kjp thai dôi vâi các nhà hang, 
khách san,  khu vui giãi trI,... dam bão an toàn tInh mng cho du khách và tài san. 

7. Dài Phát thanh và Tmyn hinh tinh, Dài Thông tin duyên hãi Vüng Tàu và các 
ca quan thông tin dai  chUng tang cithng các bin pháp thông tin ye diên biên cüa bào so 

14 den ngithi dan và các chi phuang tin boat dng trén biOn dl.r?c biêt dé chü dng 
phàng tránh, irng phó kjp thai, tránh tu tuâng chü quan. 

8. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn (Thw&ng tri'c BH Phdng cho'ng 
thiên tal và tim kiêin c&u ngn tIn/i,) to chirc trirc Ban nghiêm tüc 24/24, thông báo kjp 
thai cho chInh quyên djaphuang yà nguai dan dizçuc biêt phOng, chông; thuang xuyên 
báo cáo ye Van phông Uy ban QuOc gia tim kiêm ctru nan  và UBND tinh theo quy 
djnh. 

Thira lnh Chü tjch Üy ban nhan dan tinh, Van phông UBND tinh thông báo dn 
các c quail, don vj có lien quan dê biêt, nghiêm tüc triên khai th?c hin./. 

Noi nhin: 
- VP. TTr BCD TW (b/c); 
- TTr — Tinh t'iy (b/c); 
- TTr — HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, PCT UBND tinh (b/c); 
- Các s, ban, nganh thuôc tinh; 
- BCH Quan sis tinh; 
- BCH B di Biên phông tinh; 
- Cong an tinh; 
- Cânh sat PCCC tinh; 
- Báo, Dài PTTH tinh; 
- Dâi KhI tuçrng Thüy vn tinh; 
- Li.ru: VT, KT8. 
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