UBND HUY1N DAKRONG
BAN CHI HUY PCTT&TKCN

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p -Tr do - Hinh phüc

Sojjf /BCH-TH

Dakróng, ngây(3 tháng 10 nàm 2021

V/v tp trung iirng phó tInh hInh mixa
lii din biên phi'rc ttp.
KInh gri:
- Các phông, ban, ngành, doàn the trên dja bàn huyn;
- U ban nhân dan các xa, thj trân.
Theo dir báo cüa Dài 1±1 tuçing thüy van tinh, Do ành huâng kt hyp cüa
dãi hi tii nhit d9i và hoàn luu can bâo so 8 nên tr chiêu nay (13/10) dn ngày
14/10 khu virc Quàng Trj có mi.ra vü'a, mua to, có nai rat to và dông. Trên dja
bàn huyn Dakrông 1uçng mua phô biên dt 50-100 mm, có nai trên 150 mm.
Cüng do ânh hithng cüa không khI 1nh tang cumg ket hçip vâi dâi hi tçi nhit
dOi nén tir ngày 16/10 trên da bàn huyn có khà nàng xãy ra mua to den rat to
nguy co xãy ra Fi civic b, lü quét.
Thirc hin Cong din so 06/CD-BCH ngày 12/10/2021 cüa Ban Chi huy
phông, chng thiên tai và TKCN tinh v vic trin khai rng phó vol bAo s 8 và
mua lU. Ban Chi huy phông, chng thiên tai và TKCN huyn d ngh các co
quan, don vj; các thành viên Ban chi buy phông, chng thiên tai và TKCN
huyn; Uy ban nhân dan các xä, thj trn trin khai mt s ni dung cong vic
nhii sau:
1. Theo dOi chtt chë các bàn tin dir báo, cành báo v các hlnh th thOi tit
nguy him; chü dQng rà soát, chun bj sn sang các phuong an irng phó trong
bi cành djch bnh Covid-19 din bin phirc tp 1mg vOi các hlnh th ATND,
bäo, mixa iOn, ngp 1iit, lU quét, st 10 dt, dông set và các hlnh th thOi tit nguy
him khác có th xáy ra trong nhü'ng ngày t0i.
2. Triên khai 1irc luçmg xung kIch kim tra, rà soát nhà 0 không an toàn,
các khu dan cu yen song, sui, khu virc có nguy co ngp Ft, stt 10 dat, lü quét;
sn sang phuang an so tan dan tai các khu vrc có nguy co cao xãy ra ngp 1it
sâu, 1Q quét, st 10 dt dn fbi an toàn.
3. Chü dng rà soát, chun bj sn sang các phucmg an rng phó trong bi
cành djch bnh COVID-19 din bin phirc tp ig vOi các hInh th mua iOn,
ngp 1it, lü quét, st 10 dt có th xày ra, trong do lu'u r:
- Rà soát, bô trI 1irc lucing kim soát, huOng dn giao thông các khu virc ngp
chia cit; sn sang lirc luçing, vt tu, phuong tin d khc phiic sir Ca, dam báo
giao thông thông suat trên các tric giao thông chInh khi xày ra mua iOn.
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- Triên khai kim tra, rà soát nhà a không an toàn, các khu dan cu yen song,
sui, khu vuc có nguy co ngp liit, st Ri dat, Ri quét; sn sang phucrng an so tan
dan ti các khu virc có nguy Co cao xáy ra ngp lt sâu, Ri quét, st Ri dt dn noi
an toàn (Lu j: Uu tiên dé'n mi'c tó'i da hlnh thc so' tan tçti ch xen ghép). Thirc
hin nghiêm van ban so 245/BCH-VP ngày 07/10/202 1 cüa Ban Chi huy PCTT
và TKCN tinh v vic hithng dn tm thai cong tác di däi, so tan dan rng phó vâi
thiên tai trong bi cãnh djch bnh Covid-19.
- Kim tra cong tác dir tr Ricing thirc, các mt hang thit yu i cp cci s&,
nht là a nhü'ng dja phuo'ng d bj cô lip, chia ct do bäo Ri; chi dto Nhân dan dir
trü Ricing thirc, các nhu yu phm dam bão sinh hott tr 7-10 ngày d chü dng
trong cong tác irng phó vOi din bin bão, miia Ri kéo dài.
- To chirc chän dt dan dan gia süc (trâu, bô, dê...), gia cm và 1ng nuôi
thüy san len cao dê bão v dan vt nuôi không d xáy ra thit hai.
4. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa thông tin và TDTT
huyn: Theo dOi din bin thai tit, thuô'ng xuyên cp nht, tang cng thông tin
v din bin cüa bão và sat Ri détt có th xãy ra d các cp chInh quyn, nguai
dan bit, chü dng phông tránh.
5. T chrc trirc ban nghiêm tic, chü dng nm bt tInh hInh và báo cáo kjp
thai ye UBND huyn, Ban chi buy PTDS, Ban chi buy PCTT-TKCN huyn
(thông qua phông Nông nghip & P TNT, Zalo nhóm ké't nô'i huyn xd) d có
phucing an chi dio kp thai, báo cáo UBND tinh./.

No'i nI:mn:

KT. TRU'ONG BAN

- Nhu trén;
- BCH PCTT&TKCN tnh Quáng Trj (b/c);
- Thtxrng trtrc Huyn ty (b/c);
- Thrng trirc HDND huyn(b/c);
- CT, PCT UBND huyn;
- Các thành viên BCH PTDS, PCTT-TKCN;
- Luu: VT1
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