U BAN NHAN DAN
TIIANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc

S6: 1O78 /UBND-KTTC
V/v chü dng irng phó và khc
phic hu qua do bAo so 9 gay ra

Dà Nng, ngày . thángio nám 2020

KInh gui:
- Thu trithng các s, ban, ngành;
- Các to chüc hi, doàn the;
- Các co quan Trung trong trén dja bàn;
- BI thu qun üy, huyn üy;
- ChU tich UBND các qun, huyn;
- Van phông Thtthng tr1rc Ban Chi huy Phông, chong
thiên tai và TIm kMm thu nan thành phô.

Can cü ni dung cuc h9p trrc tuyn cüa ChInh phü; cuc h9p trirc tuyên
cüa UBND vào ngày 26/7/2020 ye triên khai cong tác 1rng phó v&i bâo so 9,
phucng an khàc phiic hu qua sau bão và 'i kin chi dao cüa dông diE Nguyn
Van Quãng - BI thu Thành üy; Chü tjch UBND thành phô yêu câu:
1. Thu trixng cac s&, ban, ngành, Chü tjch UBND các qun, huyn:
a) Co ké hoach chi tit, phân cong nhim vii ciii th (k cà trçrc chi huy, xü
1 tInh huong) viêc triên khai thirc hin Cong din so 07/CD-IJBND ngày
26/10/2020 cüa Chü tich UBND thành phô; t chüc hip dông vói các 1c luqng:
quân dOi, cong an nhân dan,... dé thirc hin cong tác phông, chông thiên tai; chju
trách nhim cá nhân truóc Chü tjch UBND thành phô trong cong tác phông
chông, üng phó và khäc ph'iic h.0 qua bão so 9;
b) Các thânh viên Ban Chi huy Phèng, chng thiên tai và Tim kim ciru
nn thành phô to chuc kiêm tra tInh hInh triên khai cong tác rng phó vth thiên
tai theo Quyêt djnh phân cong so 02/QD-PCTT ngày 26/10/2020 cüa Tmig
ban Ban CM huy Phông, chông thiên tai và tim kiém c(ru nan thành phô nhàm
báo dam cOng tad ung phó bão 9 an toàn cao nhât cho ngithi dan và lirc lucrng
frng elm, khi bão den tat cá phài tráthi trü an toàn; dam bào an toàn cho noi di
dan den, chi ra ngoài lam nhim P.r%1 và 1mg c't'ru khi có 1nh elm ngui có thâm
quyên;
c) Tuyt dôi không dê nguii i 1i trén các 1ng be, chôi canh nuôi trng
thüy san, trén tàu, thuyên neo dau, trong các lan trai cOng trInh dang xây drng
bat dâu tir 18 gRi 00 phut ngày 27/10/2020; yêu câu ngtthi dan thi khOi các khu
we có nguy co cao ye sat Ri dat, dá. Ai không chap hành thI tiên hành ci.rông
chê và xlr 1 hInh sir theo quy djnh elm pháp 1ut.
d) Chü tjch UBND các qun, huyn thành 1p các Doàn cong tác kim tra,
cong tad 1mg phó vâi bâo so 9 0 tirng phuà'ng, x&

2. Yeu cau ngum dan khong ra khoi nha bat dau lit 20 gici 00 phut ngay
27/10/2020 cho den khi Co thông báo cüa Ban Chi huy. Can b, cong chüc, viên
chIrc, ngixM lao dng (kê Ca trong khu cong nghip, cong ngh cao) nghi lam
vic trong ngày 28/10/2020 (tth các 1irc luçmg lam nhim vi và các trung hqp
d.c bit).
3. Cong an thành ph6, B Chi huy Quân s11 thành ph& B Chi buy B di
Biên phOng thành phô triên khai th%rc hin CO hiu qua Quyêt djnh so 3441QDTJBND ngày 21/01/2019 cüa Chü tch UBND thành phô.
4. Giao Dài Phát thanh - Truyn hmnh thành ph và d ng các phucing
tin thông tin dai chiing tang cu&ng cOng tác tuyên truyên ye diên biên cita bâo
so 9 và mua, lü do bäo gay ra.
5. Giao Van phOng Doàn d.i biu Quc hi, HOi dng nhán dan và Uy ban
thành phô ra soát, triên khai phumg an bào v TOa nhà Trung tam
nhân
Hành chInh thành phô.
6. Giao Si Tài nguyen và Môi truOng lam vic vói các doanh nghip khai
thác khoáng san drng ngay vic khai thác bat dâu tr 14h00 ngày 27/10/2020 và
dua ngthi thi khOi khu virc khai thác dê dam bão an toàn tInh mrig cho cong
nhân.
7. Thành 1p 3 Doàn cong tác do các Phó Chü tich UBND thành ph6 lam
tru&ng doàn có sir tham gia cüa các sO, ngành, dja phucmg lien quan tham gia dê
kiêm tra cong tác üng phó, khàc phiic hu qua bäo so 9, c'ii the:
a) D/c Lé Trung Chinh - Phó Chü tjch ThuOng trrc UBND thành ph theo
dôi phii trách xü l trên dja bàn qun: Ngü Hành Son, Son Trà.
b) Die Ho Kr Minh - Phó Chü tjch UBND thành phô theo dôi phii trách
xü l trên dja bàn: huyn HOa Yang, qun Cam L.
c) Die Tr.n Van Mien - Phó Chü tjch UBND thành ph theo dôi phii trách
xr 1 trên dja bàn: qun Lien Chiêu, Hài Châu, Thanh Khê.
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Nh.n dixçc COng van nay, c1 nghj thu truOng các don v khn trumig thrc
hin./.
Noi nhIn:
- Nhu trén;
- BCD PCTI' TW;
- TI: TU, HDND Tp (d b/c);
-BTu1nhQK5;
- Hãi Quán Viing ifi;
- Ban can sir Dãng UBND Tp;
- Chii tch và các PCT UBND Tp;
- VP: PCVP, P. KTTC, P. NC-PC, P. DT-DT;
- Các Co quan thông thn, báo chI;
- Luu: VT, KTTC

