Ngày 16-9, Ban ch huy Phòng chng thiên tai và Tìm kim cu nn (PCTT&TKCN) TP à Nng ra Công
in ng phó vi bão s 5 và ma ln.
Theo ó, ngành chc nng phi thông báo kp thi cho tàu thuyn ang hot ng trên bin bit din bin ca bão
ch ng phòng tránh, thoát ra khi hoc không i vào khu vc nguy him.
Tàu thuyn c kêu gi khn trng vào b hoc tìm ni trú n an toàn. B Ch huy B i Biên phòng TP à Nng
nghiêm cm tàu thuyn ra khi.
Ban ch huy PCTT&TKCN các qun, huyn sn sàng trin khai phng án phòng chng bão, ngp lt, l quét
và st l t.
ng thi, chun b sn sàng phng án s tán nhân dân n ni an toàn. Lu ý m bo thc hin nghiêm các bin
pháp phòng, chng dch COVID-19.
Các lc lng quân i, công an ti TP à Nng sn sàng lc lng, phng tin; ch ng phi hp vi các a phng t chc s
tán, cu nn ngi, tài sn ti các khu vc b nh hng ca bão, ma l.
Các s ngành liên quan khn trng t chc phòng chng cho các công trình xây dng có bin pháp neo gi,
gia c giàn giáo thi công, cn trc tháp, cu… m bo an toàn trc khi gió, bão.
i vi các công trình ang thi công bng tháp và cu phi h tháp và cu trc khi bão b.
S Xây dng c giao ch o Công ty C phn Cp nc à Nng khn trng tháo d p tm ngn mn trên sông Cm L.
S GD&T à Nng theo dõi din bin ca bão s 5 ch ng quyt nh cho hc sinh ngh hc.
Theo tin ca ài Khí tng thy vn Trung Trung B, hi 4 gi ngày 16-9, v trí tâm bão vào khong 13,1 V Bc,
118,2 Kinh ông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 8, git cp 10.
D báo trong 24 gi ti, bão di chuyn theo hng Tây Tây Bc, mi gi i c khong 15 km và có kh nng mnh
thêm.
Trong 24 n 48 gi tip theo, bão di chuyn theo hng Tây Tây Bc, mi gi i c 15-20 km và có kh nng mnh
thêm.
n 4 gi ngày 18-9, v trí tâm bão khong 15,7 V Bc, 111,0 Kinh ông, trên vùng bin phía Tây Nam ca
qun o Hoàng Sa. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 10, git cp 12.
Theo d báo, bão s 5 di chuyn nhanh, có kh nng mnh thêm và gây ma ln, có nguy c nh hng trc tip n
TP à Nng.
Theo plo.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

