
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /VP-KT 
 

 Đà Nẵng, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v nhận định sớm tình hình 

thiên tai 10 ngày tới và xu thế 

diễn biến 3 tháng cuối năm 2021 

 

 

    Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các quận, huyện. 

 

Văn phòng UBND thành phố nhận được Công văn số 1277/TCKTTV-

VP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục Khí tượng thủy văn về việc báo 

cáo đặc biệt về một số nhận định sớm tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế 

diễn biến 3 tháng cuối năm 2021 (photo kèm theo). Sau khi nghiên cứu nội dung 

văn bản, Văn phòng UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các quận, huyện và 

các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sử dụng bản tin dự báo tại Công văn số 

1277/TCKTTV-VP ngày 06 tháng 10 năm 2021 nêu trên để định hướng công tác 

ứng phó; đồng thời sử dụng các bản tin ngắn hạn được cập nhật mới nhất, có độ 

tin cậy cao nhất để triển khai các phương án phòng, chống thiên tai cụ thể theo 

quy định. 

 Văn phòng UBND thành phố kính thông báo để các đơn vị có liên quan 

biết, chủ động tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND TP (để b/c); 

- VP: CVP, P.ĐTĐT, P.NC; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

   Đinh Quang Cường 
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