
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
THI  xA CIA LO Thc 1p - Tii' do - Hanh phñc 

So: /CD-UBND Ct'ca Ló, ngày 13 tháng 10 nàm 2021 

CONG DWN 
V vic tp trung ü'ng phé vó'i bão so 8 vã mu'a lii sau bão 

CHU T!CH,  TRUQNG BAN CHI HUY PHONG CHONG TIEN TA! VA 
TIM KIEM cUu NN THI XA CUA LO 

Diên: 
- Ban Chi huy quân sir thj xä Cü'a Lô; 
- Cong An thj xà Cü'a Lô; 
- Don Biên phông Cü'a khu càng Cira Lô - Ben Thüy; 
- Chü tjch UBND các phi.r6'ng; 
- Truông các phông, ban, ngành, don vj cap thj lien quan. 

Bão s 8 dang hu'6'ng v phIa dt 1in nrnc ta. Day là con bão có ci.r6'ng d 

mnh trên bin, di chuyn rt nhanh, phm vi ánh huó'ng rng. Tir dém 13 tháng 

10 dn ngày 14 tháng 10, bão s 8 s ánh hu6'ng trirc tip dn vñng yen bin và dt 

1in nu6'c ta. Do ánh hi.r6'ng cüa bäo, vüng yen bin së có gió manh,  hoàn lu'u bão 

và không khi 1inh khâ nãng gay mu'a 16'n, kéo dài tti các tinh Bc Trung B. Tii 

Ngh An trong th6'i gian qua dâ xày ra mu'a ion, nhiu ho chi'ra dã day nu'Oc, nguy 

co cao xáy ra lü quét, st 16' dt tti vfTng nüi, ngp htt tui vüng thp trüng. 

D chü dng irng phó bão, lü quét, stt 10 dt, darn hâo an toàn v tInh mng 

và han  ch thit hti tâi san cüa Nhân dan; Thirc hin Cong din khn s 37/CD-

UBND ngày 12/10/2021 cüa UBND tinh Ngh An v vic v vic tp trung 1'rng 

phó vó'i bão s 8 và mua lü sau bão. Chñ tjch UBND thj xâ - TruOng ban chi buy 

Phông chng thiên tai và TIm kiêm cru ntn thj x yêu câu Chü tjch UBND các 

phu'0ng, Tru'0ng các phOng, ban, ngành, don vj Cap thj lien quan thirc hin các ni 

dung sau: 

1. Ban Chi huy PCTT - TKCN các phuè'ng to chü'c theo dOi cht chë diên 

bin cüa bão, rnu'a lU, s?t  10 dt, lü quét d chü dng trin khai các bin pháp üng 

phó phü hcp v0i din bin thu'c th, bão darn kjp thO'i, hiu qua, han  ch thit hai 

cho nhân dan. 

- Kim soát, hu'6'ng dan, chi dao,  báo darn an toàn cho phuung tin, tàu 

thuyn; tang cuOng kim tra vic neo du tàu thuyén tai  khu neo du; trién khai 



No'i n/ian: 
- Nhr trên; 
- Van phèng BCH PCTT&TKCN tinh (b/c); 
- TT. Thi tiy, TT. HDND (b/c); 
- Chti tich, các PCT UBND thi xã; 
- Các thành viên BCH PCTT thi xä; 
- Lru: VT, K 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

cong tác dam báo an toàn v ngu1i và tài san trên các dáo và hng be nuôi trng 

thüy hái san. 

- Kiêm tra rà soát phu'ong an, sn sang so tan dan Cu 0 vüng có nguy Co st R 

dt, khu vuc thp trüng, cira sOng. Chun bj sn sang phuo'ng an irng phó dam báo 

an toàn Cac cOng trInh theo phuong châm "4 tii ch"; b trI 1c luqng thu?mg trirc 

th 1 tinh hung có th xáy ra. 

- Chi dio hu'ng dn ngui dan chang chng nhà cü'a, gia Co bão v cOng 

trInh, chat tia cánh cay,... d hn ch thit hi do bão gay ra. 

2. Ban Chi huy Quân sir thj xã, Dn biên phông cira khu cáng Cra Lô - Ben 

Thüy, Cong an thj xã: Theo cht'rc nãng nhirn vu, rà soát các phu'ong an mg phó, 

sn sang trin khai hrc lup'ng, phuo'ng tin h trp' so tan, di di dan cu', tim kim 

ciru nan, iirng phó vá khC phiic hu qua bão, mu'a 1ü khi Co câu. 

3. Trung tam Van boa TT&TT thi xã: tang cuong thi luçmg, dua tin kjp thai 

v din bin cua bâo, mua lü vâ COng táC chi do irng phó d nguôi dan bit, chu 

dng phOng, tránh. 

4. To chirc tr1rC ban nghiêrn t1C, thu'ng xuyên báo Cáo ye Van phOng Ban 

chi huy PCTT&TKCN thj xã (qua phOng Kinh t)./.  ,GL_ 

Vö Van Hung 
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