CÔNG ĐIỆN
Số: 30 /CĐ-TW hồi 19 giờ 00 ngày 17/10/2016
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
- UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng,
Công an, Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,
Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt
Nam, Báo Nhân dân.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương hồi 16h00 ngày 17/10, vị trí
tâm bão số 07 (Sarika) ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần
đảo Hoàng Sa khoảng 110km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24h tới, bão di chuyển theo hướng
Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km; đến 16h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào
khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây đảo Hải Nam
(Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.
Để chủ động đối phó với diễn biến của Bão, Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban
Quốc gia TKCN điều chỉnh vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ
tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 1080E (vùng nguy hiểm sẽ tiếp tục được điều
chỉnh theo diễn biến của bão). Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành
phố và các Bộ, ngành:
1. Thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
vị trí, diễn biến của Bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào
khu vực nguy hiểm nêu trên:
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 1829/CĐ-TTg ngày
16/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung
ương về PCTT và Ủy ban quốc gia TKCN.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; các Cục:
Trồng trọt, Chăn nuôi;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Đài THVN; TNVN; TTXVN;
- Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong,
tuổi trẻ
- Lưu VT.
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