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UY BAN NHAN DAN
TiNH QUANG TRI

s6 12/CD-UBND

CONG HOA XA 1191 CHU NGHTA V1T NAM
1JIc 1p - Tir do - Hnh phuic
Quáng Trj, ngày 12 tháng 10 nàm 2020

CONG DhIN KHAN
Tiêp tyc triên khai các phuong an áng phó vói mira lü

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
DIN:
- Ban Chi huy Phông, chng thiên tai và TIm kim cru nan tinh;
- Giárn doe các S&, ThU trtx&ng cáo Ban, ngành, Doàn the cap tinh;
- Dài KhI tuqng ThUy vAn tinh;
- ChU tjch UBND các huyn, thj xA, thành phô.
Do ánh hithng cUa vUng thp suy yu tr bAo s 6, khOng khI lanh kt hçip
vói dãi hi ti nhit di có trilc qua Trung B và trixäng gió Dông trén cao, trong
1 2h qua khu vrc tinh có mua to den rat to, thuçing nguôn song Thach HAn nhiêu
nai mua rat to, lU trên các song dêu len tr& !ai, dc bit là song Thach HAn, song
o Lâu va song Sêpôn lU len rat nhanh.
Dir báo, trong 6-12h tOi, 1Q trên các song tiêp tc len nhanh; song Thich
HAn tai thj xA Quáng Trj có khA nAng dat 7,40m (vuqt 1Q ljch sU' nArn 1999 là
0,1 im); trên sOng 0 Lâu tai Hãi Tan là 3,80m, trên báo dng 3 là 0,3m.
Hin nay, tInh hinh ngp lit, diên biên cUa mua lU và các hInh the thai tiêt
nguy hiêm khác rat pht'rc tap; dc bit làáp thâp nhit dâi trén biên Dông có the
mnh len thành bAo và ânh hthng tr%rc tiêp den dja bàn tinh QuAng Trj.
RUt kinh nghim trong cOng tác irng phó vói cáo dçit mua lU vera qua Va
chü dng phông ngira, rng phó, khAc phic hu qua mua l, nhAm han ché thâp
nhât thit hai do thiên tai gay ra; ChU tjch UBND tinh QuAng Trj yêu câu các
dan vj, dja phuang triên khai nhanh, có hiu qua các cong vic sau:
1. Cáo dan vj, dja phtrong thirc hin nghiêm Cong din so 11/CD-UBND
ngày 10/10/2020 cUa ChU tjch UBND tinh Quâng Trj ye tiêp tVc triên khai các
phixang an crng phó và chU dng kh&c phic hu qua mua lii
2. UBND các huyn, thj xA, thành phô:
- Tuyên truyên, 4n dng nhân dan chap hành nghiêm ' kiên chi dao ca
các lijc h.rçing chrc nAng, không duçc chU quan, la là trong cOng tác phông,
tránh thiêntai dê tránh xây ra các sir Co dáng tiêc;
- Triên khai nhanh chóng, quyét lit các phrcing an, kê hoch theo cap báo
dng lU; trong do hzu cong tác sa tan dan & các vüng ngp sâu, lU quét, sat là
dat phãi khân truang, kp th&i, thirc hin xong tru&c 15h ngày 12/10/2020 nhAm
bão dAm an toAn tInh mng; dông th&i dam bAo an ninh trt tir, chuãn bj day dU
krong thrc, thirc phãm, rnràc uông, thuôc y te, ... tai các diem sa tan dan den;
trong tat ca các trithng hp phãi dam báo ngu&i dan có noi cu trU t?m th&i,
không dê ngix&i dan bj dói, ret;
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- Tang cithng cong tác thông tin truyn thông, cãnh báo, hu&ng dn nguii
dan chü dng irng phó; cir ngithi canh gác, huàng dn giao thông tai các khu v'ic
có nguy ca bj sat Ri, ngp sau, nithc chây xi&, dc bit là các tuyn dtr&ng qua
ngâm, tràn;
- Thrc hin trit d phixcrng châm "4 ti ch&', nht là vic hLràng dn nhân
dan d? tr€t 1uong thrc, thrc phm, thu& chUa bnh và các nhu yu phm cn
thit d chci dtng di phó v&i tInh hung m.ra, 1U lan bj chia ct dài ngày.
3. Sä Nông nghip và Phát trin nông thôn tip ti1c chi d.o Cong ty
TNT-il-I MTV Quãn 1 khai thác cong trInh thüy lqi Quáng Trj và các dja phuorng
chü dng rà soát, kim tra, vn hành bâo dam an toàn h dp thUy lqi, k cá các
h dp do ngithi dan tir dâp d bâo dam an toàn cong trInh và tinh mng, tài san
cüa ngu?i dan vüng ha du.
4. S& Cong Thuang chi dao các chü dp thüy din thrc hin nghiêm Quy
trInh vn hành h chüa ni.r&c, phi.rang an bão v an toàn cong trInh và vüng ha du
dã duc cp có thm quyn phé duyt; dng thai thông báo cho chInh quyn và
nhân dan vüng ha du duqc bitt d chü dng phông, tránh.
5. Sâ Giao thông vn tãi phi hqp vài Cc Quãn 1' duang b 2 chi dao
các Ca quan chrc näng kim tra, khc phc nhanh các sx c sat Ia, bào dam giao
thông thông su& trén các myn qu& I, tinh l, kjp thai h trq dja phucmg khAc
phic sir c trên các trtc giao thông chInh.
6. Các dan vi: Cong an tinh, Bö Chi huy Quân sçr tinh, B Chi huy B dti
Biên phOng tinh chi dao các Iirc krçng dóng quãn trên dja bàn chü dng tham gia
h trçl nhân dan trng phó, kh&c phc hu qua mua lQ.
7. Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh, Chi cic Thüy san, Câng vi Hang
hal Quãng Trj và UBND các huyn yen bin tip tic trin khai quy& lit vic
nghiêm cm tàu thuyn ra khcii (Tàu thuyn chi &rcic phép ra khai tr& 'ai khi kt
thüc các hlnh th th&i tit nguy him trén bin); tang cithng cong tác kim tra,
theo di, kim dim, quân 1, huâng dan, s.p xp tàu thuyn vào các noi tth an
an toàn và giü thông tin lien lac thi.r?ing xuyên vOi các chü phucing tin, tàu
thuyn d xCr 12 các tInh huéng xãy ra.
8. Dài Khi ti.rçing Thüy van tinh tip tVc theo dôi din bin cüa mua 1Q;
thuang xuyên cp nht, thông tin d nhân dan chü dng phàng. tránh.
9. Các So, ngành khác can cr chirc näng, nhim vu duqc giao, có trách
nhim phi hçrp, chi dao, huOng dn các dja phucing trin khai ngay các phuong
an irng phó vOi mtra lü; dng thai chun bj sn sang 1rc krcing, phwmg tin, vt
ti.r cn thi& d chU dng tham gia k.hc phiic nhanh hu qua mua lii.
10. Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quâng Trj và các cci quan
thông tin dai chng dóng trên dja bàn tinh tang thai lucing phát song; thuOng
xuyên thông báo din bin tInh hInh mua lü; lam t6t cong tác thông tin truyn
thông d các dan vj, dja phucing và than dan chü dng phOng, tránh.
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11. Van phông Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh th chi'rc thu&ng trrc
theo dôi, thng hçip din bin mua lU, don dc các dan vj, dja phuong trin khai
thirc hin các bin pháp cii th d lrng phó vâi mi.ra 111; d xut, báo cáo Chü tjch
UBND tinh chi do kjp th&i nhuiig v.n d vuçit th.m quyn./. '
,
Noinh1n:
CHU TjCH

- Nhu' trên;
- VAn phông ChInh phü B/c);
- Ban Chi do TW yE PCTF (B/c);
- UBQG Cing phO SCTF vã TKCN (B/c);
- 1T.TU, TF.HDND tinh(B/c);
- CT, các PCI TJBND tinh;
- BI thu các huyn, thj xA, thânh phE;
- VAn phông BCH PCTT & TKCN tinh;
- Dài PTTH tinh (dE phát tin);
- Ltru: VT, NN.
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