UY BAN NTIAN DAN
THANH PHO nA NANG

CONG HOA xA HOI CITU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - T do - Hnh phüc

S53o8 /UBND-KT
V/v tp trung 1mg phó,

Là Náng, ngày 2C tháng 9 nàm 2022

khäc phiic hu qua bão, Lu

KInh gCri:
- Trir&ng ban Ban Chi huy Phông, chông thiên tai, tim kiêm
cüu nn Va Phông thu dan sir thành phô;
- Giám doe các s&, ban, ngành;
- Chü tjch UBND các qun, huyn;
- Thu tnr&ng các ca quan, dan. vi, các tO chrc hi, doàn the;
- Giám dOc Cong ty TNT-il-I MTV Din lirc Dà Nàng.
Thirc hin ni dung Cong din s 855/CD-TTg ngày 25/9/2022 ci:ia Thu
til&ng ChInh phU ye tp trung img phó khân cap vâi bão Noni và kiên chi do
.cüa Ban Thithng vi Thành üy ti Cong van so 2381-CV/TU ngày 26/9/2022 ye
irng phó, khac phiic h.0 qua bão Noru; Chu tjch TJBND thành phO co kiên nhu
sau:
1. Theo dir báo ci:ia co quan khI tucmg thüy van Trung ucmg, bão Noru là
can rat bào mnh, có diên biên pht'rc tap, có khã nàng ánh hu&ng tri.rc tiêp den
thành phô Dà Näng. Do do, chInh quyên dja phucmg các cap, các sO', ban, ngành,
các to chic hi, doan the không dixcc chü quan 1 là; can xác dnh dày là nhim
vi quan tr9ng nhât trong thO'i diem hin nay.
Thu tnr&ng các sO', ban, ngành, các t chic, hi, doàn th; Chii tjch
UBND các qun, huyn tiêp tic triên khai thirc hin Cong din so 02/CDUBND ngày 25/9/2022 cüa Chñ tch UBND thành phô ye rng phó vO'i bão
Noru, các van bàn chi dao cüa Ban Chi buy PhOng, chOng thiên tai, tim kiêrn
ciru nan và PhOng thi). dan slr thành phô, kiên chi dao ci:ia ChiLi ttch UBND
thành phô tai cong van so 5246/UBND-KT ngày 25/9/2022; diLrng các cuOc h9p
chua thc sr can thiêt dé tp trung cM dao, .'rng phó v&i bão.
2. Chu tjch UBND các qun, huyn thành l.p SO' chi buy tai dja phuang
dê kjp thO'i chi dao üng phó, khäc phitc hu qua bäo Noru; báo cáo kêt quáhàng
ngày trithc 1 8h00 ye ThirO'ng trrc Ban Chi huy Tiên phuang thành phô (SO'
Nông nghip và Phát triên nông thôn).
3. Chü tjch UBNID các qun, huyn chiLi tn, phi hcip vO'i các don vj lien
quan hoàn thành trtr&c 14h00 ngày 27/9/2022 vic so tan dan tránh bäo, nhât là
t?i các diem có nguy co sat lO', ngp ung, các khu vçrc nhà O' khOng dam báo an
ton den dja diem an toàn. Báo cáo danh,sách các h dan theo Phuo'ng an so tan
ye Ban CM huy thành phô dê theo döi, näm thông tin; chü dng phuo'ng an darn
bào hu can, trang thiêt bj y tê, luang thirc, thirc phâm yà. nhu yêu phâm khác
cho nguôi dan tai các dja diem ph11c vii di dO'i và các khu vrc có nguy co bj
ngp ung, sat lO', bi, cô lap. Rà soát phuang an, huy dông san sang lrc luGng,
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phuang tin ct irng tnrc, üng ciru kjp thai, d phông các sr cê xáy ra. Darn bâo
turt dôi an toàn tInh mng cho ngi.rii dan, du khách, nhât là ti các khu virc yen
biên, ci:ra song có nguy co ânh huàng cüa nu&c dâng, song len, các khu virc dôi
nüi có nguy Co s?t l&, lQ quét, ngp sâu, các cci s& lixu trü không an toàn, cong
trInh xây dirng...
4. Giao các dng chIPhó Chü tjch UBND thành ph theo linh virc, dja
bàn phãn cong chU dng kiêm tra thirc té, chi dao các da phuong, don vj irng
phó, khàc phiic hu qua bão Noru. Giao Van phông UBND thành phô (cac
PhOng chuyên mon theo dôi 1nh virc) có trách nhim trao dôi v&i các don vj, s,
ngành, dja phucing kjp thai tham muu, dé xuât các clOng chI Phó Chü tjch
UBND thành phô chi dao xü 1).

5. Théng nht chü truong cho cong chüc, viên chüc, cong nhan, ngui lao
dngtrên dja bàn thành phô nghi lam vic, dung h9p và hot dng ti các chcy
bat dâu tü 12 gRx 00 phüt ngày 27/9/2022 cho den khi có thông báo cüa Ban Chi
huy Phông, chOng thiên tai, TIm kiêm ciru nn và Phông thu dan sir thành phô.
6. Giao S& NOng nghip vã Phát trin nông thôn chü trI, phi hcxpvâi
Côn an thành phô tham muu Chü tjch UBND thành phO thai diem ci the de
quyétdnh khOng cho nguèi dan ra khôi nhà khi bão ânh hu&ng den thành phO
Dà Nàng (ngoi trü các lirc luçmg thirc hin nhim vp).

7. Giao S& Cong Thucing, Sâ Lao dng - Thuong binh và Xã hi, Ban
quãn l Khu cong ngh cao và các Khu cOng nghip thành phô kirn tra, dOn d&
hin9ng dn các doanh nghip trong vic dam bào an toàn trong phOng, chông
bAo; b trI lirc hxçrng san xut, kinh doanh phü hcrp và to diu kin cho cong
nhân thrcic nghi lam tr 12 gi ngày 27/9/2022 nhäm dam báo phOng, chng bâo,
bào v tâi san cüa gia dInh.
8. Giao Si Cong Thuang tip titc rà soát, hoàn thin Phixo'ng an cung üng
krang thrc, thirc phâm dê kjp thai xir l trong các tlnh huông khân cap.
9. Giao Chü tjch UBND qun San Trâ chü tn, phi h9p vói S Giao
thông 4n tãi tçr quyêt djnh vic cam ngui và phucmg tin len n1i Son Trà.
10. Giao Sâ Xây drng chü trI, phi hçTp UBND các quân, huyn và các
don vj lien quan:
a) Yêu cu các don vj thi cOng phâi hoàn thành truóc 08h 00 ngày
27/9/2022 vic ho., neo gifl, gia cô can triic tháp, câu và các thiêt b thi cOng;
b) Kim tra, rà soát, yêu cu các chü du tu các cOng trInh xây dçrng dang
thi cong kiên quyêt không cho cong nhân a ti các lan tr.i t.m tren con$ trInh,
có phuong an di dôi den các noi so tan tren dja bàn các qun, huyi nêu cong
nhãn khOng có chô & khác trén dja bàn.
11. Giao Sâ Giao thông 4n tãi lam vic vói Gang hang không Quc té Ba
Näng thirc hin tot cong tác phông, chOng bäo Noru.
12. D nghj Giám dc Cong an thành ph6 chü tn du rni tn1rc tip phi
hçip 3 lixc lucing COng an, Quân dQi, Bién phông trong cong tác tim kiêrn c'i.'ru
nan, cxu h.
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13. D nghj Cáng vi,i Hang hãi Dà Nng, B Chi huy Quân sir thành phô,
B Chi hu' B cti Biên phông thành phô, Cong an thành phô sAn sang 1irc
luçmg dê ho trçY chInh quyên da phuong các cap trong cong tác irng phó vó bAo,
lü khi có dê nghj.
14. D ngh COng ty TNIHIH MTV Din 1irc Dà Nng dir phàng nguôn
din dê phic vi hot dng cña Ban Chi huy Tiên phuong thành phô, Ban Chi
dio Tiên phucing cüa Thu trnng Chinh phü dt ti Dà NAng và các vi trI quan
tr9ng xung yêu khác; chü dng, khAc phiic kjp thi các sr cô ye din, dArn bAo
cung üng din cho các khu vrc tr9ng yeu nhât.
15. D nghj B Chi buy B di Biên phóng kiên quyt không cho nthi
'a trén tAu cá bAt dâu tr 20h00 ngày 27/9/2022 (trung hcip cAn thiêt to chirc
cixng ché).
16. Giao S Y th chun bi d.y dü cAc diu kiên ye cOn$ tAc so cap cirn,
khám chia bnh; tuyt dôi không cte b dng trong mçi tInh huông.
17. Giao S VAn hóa và Th thao xü 1 các bAng quAng cáo kbông dArn
bAo an toAn, tháo dO' ce phithng, hoàn thành trithc 20h00 ngAy 26/9/2022.
18. Giao Thu trithng cAc sà, ban, nành: S& TAi nguyen vA Môi truèng,
S& Xây dirng, Si Nông nghip và Phát trién nông thôn, SO Giao thông vn tAi,
S& Lao dng Thucmg binh và XA hi, các Ban quân 1' dir an, Cong ty TNHH
MTV Din lirc Dà NAng, Cong ty cô phAn cap nuóc Dâ Näng, Cong ty cong
viên cay xanh.....theo chirc nãng, nhim vi rà soát có kê hoch khAc phtc hu
quAsaubAo,lü.
Nhn dugc COng vAn nAy, yêu cu thu truO'ng các so', ban, ngAnh, Chü tich
UBND các qun, huyn và dê ngh thu tru&ng các to chirc hi, doAn the to chüc
thuc hiên./.
No'i iii: in:
- Nhi.r trên;
- TT: TU, HDND Tp (d b/c);
- VP: Thành üy, Doàn dai biêu QH vã HDND Tp;
- BI thu các qun ñy, huyn ily;
- VP: PCVP, các Phôngchuyén mon trirc thuc;
- Cáng Hang không Quôc tO DN;
- Các BQL các d%r an DT-XD;
- Li.ru: VT, KT.

