
THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                  *                                         Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

         Số 07-CV/TU 
V/v tập trung khắc phục thiệt hại bão số 9 

               

Kính gửi: - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

   Ban Thường vụ Thành Đoàn, 

- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy,  

- Các sở, ban, ngành thành phố. 

 

Bão số 9 (Molave) là cơn bão mạnh đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền 

Trung, trong đó, đã ảnh hưởng lớn và gây thiệt hại đến thành phố Đà Nẵng. 

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã chủ động 

bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành 

phố, nhanh chóng triển khai quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống, 

góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo vệ tính mạng, 

tài sản của nhân dân và của Nhà nước. Thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện nay 

chưa có thiệt hại về người, thiệt hại lớn về tài sản; tuy nhiên, trên địa bàn thành 

phố có nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường; 

một số công sở, cơ sở sản xuất, nhà dân bị tốc mái, hư hại; xảy ra tình trạng mất 

điện tại một số khu vực… 

Để khắc phục thiệt hại của bão số 9, sớm ổn định cuộc sống người dân, 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và 

các ban, ngành, đoàn thể các cấp khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ, chủ động trong công tác 

khắc phục thiệt hại của bão số 9, với tinh thần nhanh chóng, kịp thời, trực tiếp 

đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cần làm tốt công tác tư 

tưởng, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại để nhanh chóng vượt qua 

khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các 

ngành khẩn trương thống kê thiệt hại do bão gây ra; đánh giá đúng mức độ thiệt 

hại để chỉ đạo khắc phục có hiệu quả. Trong đó, lưu ý: 

- Chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã 

hội thành phố chủ động, tích cực ra quân hỗ trợ các địa phương tổ chức dọn 

dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học, cơ quan, 

đơn vị, nhất là các tuyến đường chính, tuyến đường có nhiều cây xanh ngã đổ, 

đường ven biển bị sóng đánh cát, rác thải lên bờ tại các quận: Sơn Trà, Ngũ 

Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu. 
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- Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương sớm khôi phục hoạt động 
cấp điện, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt trong 
toàn thành phố; tổ chức cứu trợ đối với các trường hợp khẩn cấp, nhất là các 
trường hợp ở các khu sơ tán tập trung, các hộ bị thiệt hại về nhà cửa, sản xuất. 
Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân; tiếp 
tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân không chủ quan, hạn chế trường hợp tai 
nạn trong lúc dọn dẹp sau bão. 

- Chủ động triển khai phương án đề phòng mưa bão, lũ lụt; tiếp tục rà 
soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối, 
vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán, dự trữ lương thực, 
nước uống đề phòng mưa bão, lũ lớn.  

- Ngành công thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các 
biện pháp quản lý, ổn định giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu.   

- Ngành giáo dục và đào tạo tập trung khắc phục thiệt hại về cơ sở vật 
chất, dọn dẹp vệ sinh trường học; có phương án cụ thể để học sinh, sinh viên đi 
học trở lại vào thời điểm thích hợp. 

- Ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác 
chăm sóc, điều trị những người bị thương, bị nạn do bão gây ra; tăng cường 
quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền và phòng chống dịch 
bệnh mùa mưa lũ, không để lây lan. 

- Các cơ quan truyền thông thành phố kịp thời thông tin đầy đủ về công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các 
ngành, địa phương, đơn vị trong ứng phó, khắc phục thiệt hại mưa bão, góp 
phần làm tốt công tác tư tưởng, động viên nhân dân sớm vượt qua khó khăn 
trước mắt. 

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư cấp ủy, người 
đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục 
thiệt hại tại địa phương, đơn vị mình theo dõi, phụ trách đi đôi với thực hiện 
tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

Thừa lệnh Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy thông báo để 
các cơ quan, địa phương, đơn vị biết, khẩn trương triển khai thực hiện, báo 
cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) để theo 
dõi, chỉ đạo. 

Nơi nhận:                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ 
- Như kính gửi,           CHÁNH VĂN PHÒNG 

- VPTW Đảng, Vụ 2-VPTW (b/c), 

- Thường trực Thành ủy (b/c), 

- Các đ/c Thành ủy viên, 

- Các cơ quan báo, đài thành phố, 

- Lưu VT, TH.                                                                                  

 

                                                                                                                               Trần Thắng Lợi 
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