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Cith Lô, ngày tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua kim tra cong tác chuIn bj PCTT và TKCN nãm 2022, 

Nhim v11 thôi gian tó'i tii các phuô'ng trên dja bàn thi xa Cila Lô 

Dê chuân bj irng phó vOi thiên tai näm 2022, Ban chi huy PCTT và TKCN thi 
xi dà trirc tiêp kiêrn tra cong tác chuân bi PCTT và TKCN ti 7 phuxng. Sau khi 
kiêm tra tài lieu, ho so', thirc tê ye chuân b vat tu, phu'ang tiên, nhân luc cüa các 
phuO'ng, UBND thj xà yêu câu các phung: 

1. Tip trung hoàn thin các nii dung chung nhu san: 
- Dày rntnh côngtác tuyên truyên cho nguO'i dan ye cong tác PCTT và TKCN, 

dc bit là cong tác chAng chông nhà cira, ki ôt; di dà'i dan den noi an toàn khi có 
bAo, lut xày ra. 

- Phu'ang an di di dan khi cO bão, thüy triêu dâng (cu th nai di, no'i dan, phãi 
có van bàn hip dông cht chê). Hoàn thãnh trtió'cngày 15/8/2022 

- Phuang an kêu gçi tàu thuyên ye noi trii an an toàn (phái có van bàn hip 
dông chat chë nai tr1i an cho tàu thuyên). 

- Tp trung rà soát khai thông kênh muang ni dông, trong khu dan cu, cac 
triic dung giao thOng;..Hoàn thành tru'ó'c ngày 15/8/2022. 

- Ra soát h thông các ct diên xuOng cap, có nguy co' mat an toàn dê gia cO 
ttrn thô'i. Hoãn thành trtró'c ngày 15/8/2022. 

- Chat tia cay xanh trên các true du'ng trong khu dan cu, trung h9c, các co' 
quan, dan vj trên dja bàn phu'ng (trr các tr1ic duO'ng do Ban quán l,2 do thj quán 1:,;'. 
bàn thành trtró'c ngày 12/8/2022. 

- Rà soát các h thông biên quãng cáo, pa no, áp phIch dê chãng chông dam 
báo an toàn. bàn thãnh tru'ó'c ngãy 20/8/2022. 

- Rà soát cu the so nhà &, ki ôt, nhà hang, h thông tçc nuó'c. . .có nguy co mat 
an toàn dê Co phu'ang an chang chông. 

- Thirc hin nghiêm phu'ang châm "4 taj chô" dc bin là phucing tiên, vt tu, 
nhân 1rc phic vii cOng tác PCTT va TKCN. 

- Trirc tiêp lam viêc, kiêm tra cong tác PCTT cüa các dan vi, Doanh 
nghip,. ..dóng trên dja bàn. 

2. Vê phãn cong chi d,o Va triên khai thy'c hin. 
- Các phu'äng rà soát li de phân cOng cci the cho tlmg linh vllc, dja bàn phii 

trách cho các thành viên Ban chi huy cUa phu'O'ng. (Hoàn thành tru'óc ngày 
12/8/2022). 

- T chrc hop d quán triêt viec phân cOng nhim v (To chirc hQp truc ngày 
15/8/2022). 

3. Vê mt so Itru tii các phuöng 
3.1. Tiip/zii'ông Nghi Tan. 
- Xác djnh các diem xung yêu (Ké sOng Cam khu virc Den Vn Lc, Câu tàu 

khM 6, Cong ty Tan Xuân; Nüi LO san, Niii guam,...) dê có phuang an lung phó kjp 
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thai, hiêu qua. Bô sung phuo'ng an di dài dan khu vuc nüi Guam, niii Lô San (ciii th 
nai den, phân cong nguYi phii trách). Roan thành truc 12/8/2022. 

- Bô sung day dñ vat  tu can thiêu cfing nhu' hp dông day dñ phuang tin, vat 
tu, nhu yeu phâm theo chi tiêu thj xã giao. Hoàn thành truó'c 12/8/2022. 

- Rà soát li h thông du6ng day, ct din mat an toàn thuc Din hrc Nghi 
Lc quãn l dê có phuong an xir l (Giao phàng QLDT kiêm tra và phôi h9'p thirc 
hiên). 

3.2. Tiip/iu'ông Ng/ii Thüy. 
- Bô sung quyêt djnh giao chi tiêu, nhân 1irc cho các khM. 
- Xác djnh các diem xung yêu (Kè biên, Ben cá, Chg Horn, Cãng Cfra Lô, di 

37...) dê có phuang an üng phó kjp thai, hiu qua. 
- Bô sung day dü vat  tu con thiêu, hp dông day dñ phuang tin, vat  tu, nhu 

yêu phâm theo chi tiêu thj xä giao. Roan thành truc 12/8/2022. 
3.3. Tiiphwô'ng Thu T/ity. 
- Kin toàn li Ban chi huy PCTT và TKCN, phân Cong cii the nhim vi cho 

tüng thành viên (Phân cOng các PCT UBND lam Phó ban). 
- Tang cuang cOng tác tuyên truyên den tan  can bô, dãng viên và nhân dan ye 

cOng tác PCTT và TKCN tránh tu tuang chü quan, däc biêt là rai khói các Ot biên, 
nhà hang khi co bào. 

- Xác djnh các diem xung yêu (Ot biên, Mixang du'âng Nguyn Hue, Kè 
biên...) dêcó phu'ang an ü'ng phó kjp thai, hiu qua. 

- Bô sung day dü vat  tu cOn thiêu, hp dông day dü phuong tin, vat  tu, nhu 
yeu phâm theo chi tiêu thj xä giao. (Hoàn thành truó'c 12/8/2022). 

3.4. Tçiip/zuà'ng Nghi T/ui. 
- Tang cu?ng cOng tác tuyên truyên nâng cao nhan thirc cho can b, dàng viên 

và nhân dan ye cong tác PCTT và TKCN, tránh tu tuO'ng chü quan dac  bit là räi 
khOi các Ot biên, nhà hang khi cO bäo. 

- Rà soát, bô sung phuang an di däi dan day dü, chi tiêt han, xác djnh rO fbi 
di, fbi dn, nguai phii trách, dc bit là hgp dông vài các khãch sn, nhà cao tang 
cüa các dan vj trên dja bàn. 

- Bô sung quyêt djnh thành lap di xung kIch PCTT dung theo huo'ng dan (QD 
so 08/QD-TW.PCTT ngãy 27/3/2020). 

- Xác djnh các diem xung yêu (Ot biên, Kè bien, Muang duang Nguyen Hue, 
duäng Sào Narn, DuOng yen biên, khu virc Nhà may bánh ko Tràng An...) d cO 
phuang an 'rng phó kjp thai, hiu qua. 

- Bô sung day dü vat  tu cOn thieu hp dOng day dü phuang tin, vat  tu, nhu 
yeu phâm theo chi tiêu thj xä giao. Hoàn thành truc 12/8/2022. 

- Chü dng khai thông h thông muang thoát nu'Oc chOng ngap üng ciic b 
(cac tuyen muang duang Nguyn Hue, Tràng an, Duang yen biên....), hoàn thành 
truc 15/8/2022. 
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3.5. Tii p/nrà'ng Ng/zi Hôa. 
-, Phân Cong nhim vu ciii the cho các thành viên phi trách trng linh vrc, dia 

bàn. Bô sung quyêt djnh thành 1p di xung kIch PCTT dung theo hurng dn (QO s 
08/QD-TW.PCTT ngày 27/3/2020). 

- Xác djnh các diem xung yêu (Khu m thirc, Khu tái djnh cu quc l yen 
biên, Kè biên, muo'ng duà'ng 3, 2 ben Quoc l yen biên...) dé có phuang an 11ng phó 
kjp thyi, hiu qua. 

-, Bô sung day dü vt tu can thiêu, hçip dông dy dñ phuo'ng tin, vat tu, nhu 
yêu phâm theo chi tiêu thj xã giao. Hoàn thành tru'âc 12/8/2022. 

- Rà soát lti h thông cay xanh trong khu dan cu, các triic du'ng d chat tia, 
h thông duông day, ct din, biên quâng Cáo mat an toàn dê co phuang an x'r 1. 
KhGi thông h thông muo'ng thoát nuâc chông ngp üng c1ic b (CáC tuyên mucing 
trén CáC tric dtr?ng chInh, muong ni khôi...) hoàn thành truic 15/8/2022. 

3.6. Tçii p/i tcô'ng Ng/i I Hill. 
- Tang ciràng Cong táC tuyên truyên nâng cao nhn thi'rc cho Can b, dâng viên 

và nhân dan ye côngtác PCTT và TKCN, tránh tu tu&ng chu quan, däc biêt là khu 
virc ngp hit, noi trU an tàu thuyên khi có bäo. 

- Xác dnh các diem xung yêu (Câng Ci:ra Hôi, Ben cá, Khu rn thirc, Duà'ng 
yen Song Lam, Quôc l yen biên...) dê co phu'ang an lrng phó kjp thai, hiu qua. 

- Bô sung quyêt djnh thành 1p di xung kIch PCTT dung theo hung dn (QD 
so 08/QD-TW.PCTT ngày 27/3/2020). Bô sung day dü vt tu cOn thiêu, hç'p dông 
day dü phuong tin, vt tu, nhu yêu phâm theo chi tiêu thj xà giao. Hoàn thành tru'cic 
12/8/2022. 

- Khai thông h thng muong thoát nu'c chông ngp üng C11C b (cac tuyn 
yen song Lam, muong ni khôi...) hoàn thành trincc 15/8/2022. 

- Bô sung danh sách chu tàu thuyên, so diên thoai lien lac, phân Cong Ci the 
nguôi phii trách. Dông thai lam vic vó'i xã Hu'ng Hóa, phôi hcp vi don Biên phông 
lam viêc vó'i Ha Tinh ye dja diem neo du tàu thuyên trách trü bäo. Hoàn thành truOc 
12/8/2022. 

3.7. Tii phu'ing Ng/ii Hii'o'ng. 
- Tang cuo'ng Cong tác tuyen truyen nâng cao nhn thüc cho nhân dan, dc bit 

là r?yi khOi CáC ôt bien, nhà hang khi có bâo. 
- Rà soát, bô sung phuang an di däi dan day dü, Chi tiet han, xác djnh rO nai 

di, noi den dam bào xong truóc 12/8/2022. 
- Xác dinh các diem xung yeu (Ot biên, Kè biên, Muong dung Nguyen Hue, 

dung BInh minh, Dung 10, phIa Tây San Gôn, Quôc l yen bien...) d có phuang 
an rng phó kjp thai, hiu qua. 

- B sung day dü vt tu cOn thiêu, hçip dông day dü phuang tin, vt tu, nhu 
yeu phâm theo chi tieu thj xà giao. Hoàn thành trurc 12/8/2022. 

- Khai thông h thông muong thoát nuóc chông ngp ung ciic b (các tuyên 
muo'ng thrOng Nguyn Hue, thiOng Binh Minh, DuOng 10, phIa Tây San GOn,...) 
hoàn thành tru'âc 15/8/2022. Rà soãt h thông thrOng dày, ct din mat an toàn báo 
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cáo UBND thj xà lam vic vi din lirc thj xã d có bin pháp xir 1 kjp thii (báo cáo 
triic 12/8/2022). 

- Xây dirng Kê hoach PCTT và TKCN den nãm 2025, B sung quyêt djnh 
thành 1p di xung kIch PCTT dting theo hu'cng dn (QIJ s 08/QD-TW.PCTT 
ngãy 27/3/2020), hoàn thành truc 12/8/2022. 

4. Nhim vIii các phông ban, don vj lien quan. 
4.1. Ban quãn l do thi thj xã: rà soát xây dixng kê hotch chat tia cay xanh 

trên các tric dumg và khoi thông cac tuyên mucing trên các triic du?ng trin khai 
thirc hin xong truc ngày 15/8/2022. 

4.2. Din hrc Cüa Là: Rà soát h thông dung day, ct din, cong to mt an 
toàn ti các phu6ng Nghi HOa, Nghi Hi.rang và Nghi Thu d sra chüa, thay th& trin 
khai thiic hin xong truó'c 15/8/2022. (Truàc mat chu'a có dir an thI có phuong an gia 
cO tam thyi dê dam báo an toàn). 

4.3. Phông Quãn l do thj: Chü trI phôi hc'p phOng Kinh tê, UBND các 
phrning dê kiêm tra, tham rnuu phu'ang an xü l các diem ngp üng tti các phuO'ng 
Nghi Huong, Nghi Thu, Nghi HOa.... Báo cáo kêt qua thirc hin trurc ngày 
15/8/2022. 

4.4. Phông Kinh t: 
- Kiêm tra, rà soát va dOn dôc các phung khoi thông các tuyên muong ni 

dông dé tiêu thoát nuc. Tong hçip báo cáo kêt qua thrc hin xong truc 15/8/2021. 
- Phôi hcip phông QLDT tO chirc kiêm tra các diem xung yêu, các don vj dóng 

trên dia bàn. 
- Hu'ong dn các phung xay dirng ho so, bô sung phuong an, chi tiêt sat dung 

vói tinh hlnh thuc tê. 
- Chiu trách nhiêrn don dôc, theo dOi viêc thirc hiên các ni dung, thai gian 

thirc hin cüa UBND các phuO'ng, các phOng ban, don vj lien quan (Báo cáo UBND 
thi xA tru'âc ngày 17/8/2022). 

Trên day là thông báo cüa UBND thj xa ye kêt qua kiêm tra cong tác chuân bj 
PCTT&TKCN nàrn 2022 ti các phuàng. Mt so lu'u cüa UBND thi xà ye nhiêm 
vi tr9ng tam trong thai gian tâi nêu trong thông báo yêu câu UBND các phu?ing, các 
phOng, ban, ngành lien quan nghiêm tüc thrc 

Noi nhãn: 
- Thuâng trVc  Thj Uy; TT HDND thi xä (b/c); 

- Các dng chi ThuOng vii Thj üy; 

- Chii tjch, các PCT UBND thj x; 

- Các phông ban, ngânh, don vj lien quan; 

- Dáng üy, UBND các phuông; 

- Liru VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Vö Van Hñng 
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