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Thia Thiên Hué, ngàydStháng 9 n�m 2021 

diên biên con bão CONSON 

Kinh giri: 
- Các doanh nghiÇp quàn lý khai thác càng biên; 

Các chù tàu, dai lý và thuyên truÛng tàu thuyên; 
- Chù dâu tur, nhà thâu thi công các công trinh dang thi công. 

Thrc hiÇn Công diÇn sô 3661/CD-CHHVN và Công �iÇn sô 3662/CD- 
CHHVN ngày 07 tháng 9 n�m 2021 cça Cuc Hàng häi ViÇt Nam. 

Theo bån tin cça Trung tâm Du báo Khi tuong thuý v�n Quôc gia, hôi 01 

gid ngày 08/9, vË trí tâm bão ß kho£ng 13,3 �Ù Vi B�c; 122,2 �Ù Kinh �ông, 
trên khu vyc miên trung Phi-líp-pin. Séc gió m¡nh nhât vùng gân tâm bão manh
câp 8-9 (60-90km/gio), giât câp 11.

Du báo trong 24 giÝ tói, bão di chuyên theo huóng Tây B¯c, mõi gio di 
dugc 10-15km. Dên 01 giò ngày 09/9, vi trí tâm bão & khoäng 15,4 dÙ V+ B�c; 
120,3 �Ù Kinh �ông, trên khu vyrc phía Nam �ào Lu-dông (Phi-líp-pin). Súrc gió 

manh nhât vùng gân tâm bão m¡nh câp 8 (60-75km/gio), giât câp 10. 

Trong 24 �¿n 48 gio tiep theo, bão di chuyên theo huóng Tây Båc, moi 
gio di dugc 15-20km, di vào Biên �ông và có khà n�ng m¡nh thêm. Dên 01 giò 
ngày 10/9, vË trí tâm bão o khoàng 17,3 dÙ Vi B�c; 116,4 dÙ Kinh �ông, cách 
quan �ão Hoàng Sa khoång 440km vê phía �ông. Súe gió manh nhât vùng gân 
tâm bão manh câp 9-10 (75-100km/gio), giât câp 12. 

Do anh huong cça bão, të sáng sÛm ngày 09/9, ß vùng biên phía Dông 

khu vrc Bãc Biên �ông có gió manh dân lên câp 8, sau t�ng lên câp 9-10, git 

câp 12; sóng biên cao të 3,0-5,Om; biên �ông rât m¡nh. Canh báo câp �Ù rüi ro 

thiên tai trên vùng biÃn phía Dông khu vyc Bác Biên dông: câp 3. 

De chù �Ùng phòng ngira và úng phó vÛi con bão CONSON, Cäng vå 
Hàng håi Thëa Thiên Huê yêu câu các doanh nghiÇp quån lý khai thác càng biên,

các chù tàu, �¡i lý, thuyên trrông tàu thuyên, các' chù �âu tu và nhà thâu thi công 

các công trinh dang thi công trong vùng nuóc cang biên Thira Thiên Huê thre 

hiÇn các nÙi dung sau: 

- To chúc tyc canh, theo doi ch·t chë dien bi¿n cça bão CONSON �ê có 
bien pháp úng phó kip thÝi, ��m bào an toàn cho nguoi, phuong tiÇn, thiët bj, 

kho tàng cua don vË minh; xác �Ënh vË trí và huóng di chuyên cça bão de chu 
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dÙng phòng tránh ho·c diêu �Ùng các phuong tiÇn, tàu thuyên vê noi neo du tro 
ân an toàn. 

- Khân truong triên khai phuong án, kê ho¡ch phòng, chông thiên tai và 
kiêm cru nan dã xây dung. �·c biêt, khu vyc hàng hâi Chân Mây là vinh 

ho, không �£m båo an toàn cho các tàu thuyên neo �u tránh, trú bão, do dó các 

chu tau, dai lý và thuyên trrông tàu thuyên t�ng cuong truc canh theo döi chat 

che diên biên cça con bão CONSON, xác �jnh vj trí và huóng di chuyên dê sóm 

dieu �Ùng tàu thuyên vê noi trú ân an toàn. 

Cang vu Hàng häi Thua Thiên HuÃ yêu câu các doanh nghiêp quän ý 
khai thác c£ng biên, chç tàu, �¡i lý, thuyên truong các tàu thuyên, chç �âu tu và 

nhà thâu thi công công trinh t¡i khu våc câng biên Thëa Thiên Huê khân truong
triên khai thårc hiÇn./.

Noi nhân:
- Nhu trên 

- Cyc Hàng häi ViÇt Nam (thay b/cáo); 
- BCH PCTT&TKCN tinh TT Huê (thay b/cáo);

Dai diÇn Càng vå HHTTH t¡i Chân Mây; 
- �äng Website;

- Liuu: VT, TT-ATANHH. 

KT. GIÁM �ÖC 
PHOGIÄM �OC 
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HANG HÅI 

THUA THIËN HUEA 

HANG PMinh Son 


