Các n v chc nng ã dùng phao quây và giy thm x lý du tràn t tàu cá b chìm. nh: HOÀNG HIP

Ngày 3-8, Ban Qun lý âu thuyn và cng cá Th Quang có báo cáo v vic khc phc nhanh s c tràn du do
chìm tàu cá trong khu vc âu thuyn. Theo ó, lúc 1 gi sáng cùng ngày, lc lng túc trc ca n v phát hin
tàu cá QNg-92383 TS neo u ti phao bù s 7B b chìm, trên tàu không có ngi trông gi.
Ngay khi phát hin, n v ã báo ngay cho Trung tâm ng phó s c môi trng Vit Nam - Chi nhánh min
Trung, Chi Cc bin và Hi o, n biên phòng Sn Trà, Cnh sát Phòng cháy cha cháy và cu nn cu h. ng
thi, ã liên h ch tàu cá tnh Qung Ngãi qua in thoi và thông tin là trên tàu có 2 tn du.
Các n v ã s dng phao quây và giy thm hút du ngn chn du tràn. n 3 gi 30 phút cùng ngày, vic quây
phao xung quanh tàu và giy thm hút du c hoàn tt. Hin các n v ang tip tc theo dõi, x lý.
Ti cùng ngày, UBND phng Ni Hiên ông ã xin ý kin ca lãnh o qun Sn Trà và trin khai vic cp giy i ng
cho ng dân trên a bàn phng i tát nc thm vào các tàu cá ang neo u tránh chìm tàu gây nguy c tràn
du.
Ng dân s c cp giy i tát nc trong tàu cá nh k 3 ngày/ln; mi ng dân có th phi hp trông nom và tát nc
tàu cá ca mình cùng mt s tàu lân cn...
Theo baodanang.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.

