
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

Ct'a Ló, ngày tháng 10 nám 2020 So: /UBND-KT 
V/v rà soát. chü dng phuong an irng 

phó mua. bão trén dja bàn 

KInh gri: 
- Các phông, ban, ngành. dan vi lien quan; 
- Chü tjch UBND các phu'rng. 

Nhrn chi:i dng sn sang üng phó vói các tInh huông thiên tai, nhât là bão 
mnh, mu'a lirn có the xay ra trong thô'i gian tth. UBND thj xã yêu câu chü tjch 
UBND các phtthng; cac phông, ban, ngành, dan vj lien quan rut kinh nghirn cong 
tác rng phó vó'i bão so 5 vüa qua và t.p trung triên khai các. ni dung sau: 

I. Chü tjch UBND các phtrô'ng: 

- Can cir Phiiong an üng phó vth thiên tai và TIm kim cü'u ntn trên dja bàn 
thi xã nãrn 2020 (ban hành kern theo Quyêt djnh so 2495/QD-UBND ngày 16 tháng 
9 nãm 2020 cüa UBND thi xa); tiên hành rà soát, xây dirng phtrong an di di dan 
theo huong chi tiêt, cu the cho tu'ng dia ban khôi dan ci.r phu hap voi tu'ng cap do 
gió bão CI the vi no'i di, no'i den (dôi vui noi den phãi lam vic cii the vi các tO 
chiirc, cá nhân de thông nhât vic di di khi xây ra thiên tai). 

- Kiêm tra, rã soát nhà a không an toàn vai các cp gió bão die nhân dan gia 
cô truâc imia mua bào; to chüc chat tia cành cay; gia cô,bão v các cong trInh co 
so' hi tang, dc bit là truang hçc, tram y tê, h thông hrOi din. 

- Tiêp tiic cOng tác nao vet, khai thông kênh muang trên dja bàn, các khu v1rc 
xung yêu, thurng xuyên gay ngâp, dam bào tiêu thoát niiac khi mua ló'n xãy ra. 

2. Các phông, ban, ngành, do'n vj lien quan: 

- Can cu1r chu1rc nàng, nhim tai  Phi.rcing an üiig phó vâi thiên tai và TIm kiêm 
cru nan trên dia bàn thj xà näm 2020 (ban hành kern theo Quyêt djnh sO 2495/QD-
UBND ngày 16 tháng 9 narn 2020 cüa UBND thj xã) chü dng, phôi h9p, thirc hin 
các nhirn vv duçc giao khi xây ra thiên tai. 

- Ban Quán I do thi hoàn thành viêc chat tia cành cay trên các tuyên di.thng 
trên dja bàn thj xã truâc mu1ia rnua bão; cóbin pháp no vet, khai thông h thông 
muang thoát nuOc các tuyên thrO'ng, gia cO các vj trI muang hir hOng, bô trI nhân 
!çrc tu1ic tr1rc xu1r l kjp thai tiCu thoát nuac khi xây ra rnua lan. 

- Ban Quãn 1 các dir an du tu xây dung kiêm tra, râ soát các cong trInh 
dang thi cOng, chü dông xt:r 1 và có phuo'ng an darn bào an toàn khi mua bão xáy 
ra. 
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- Cong an th xa sn sang b trI hrc luçmg kirn soát, huô'ng dn giao thông 
các khu virc ngp sâu, nuóc chày xiêt dam bão an toàn tInh mng cho ngui dan 
tránh dé xãy ra thit hai  dáng tiêc v ngi..thi; darn báo giao thông thông suôt trén các 
tric giao thông chInh khi xây ra rnisa iOn. 

- Trung tarn Van hóa - The thao và Truyên thông tang cuOng cong tác thông 
tin, truyên thông nâng cao nhn thOc cña ngui dan khi xây ra thiên tai, các bin 
pháp darn bão an toàn trong mua bâo; rà soát các ni dung truyên thông cho phñ 
hp vo'i diên biên thiên tai, dua tin kip thOi, chinh xác ye tinh hInh mu'a, bâo, cong 
tác phông chông thiên tai và tiêrn kiêm ciru nan  trên dja bàn.!. 

Yêu cu thi truOng các phOng, ban, ngành, dan vi trên dja bàn và chü tjch 
UBND các phi.rOng nghiêrn tue triên khai thirc hin.!.4__- 

Noi ,iI,n: 
- Niur trén; 

- Chu tjch. các PCT UBND thj xã; 

- BCH PCTT -TKCN th xa (P.Kinh ta); 
- Luu: VT.  KTAf 

TM. IJY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
PHO CHU TCH 

VO Van Hñng 
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