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So: 04 /CD-UBND

TP. Thai Nguyen, ngày 24 tháng 5 nàm 2O2

CONG DIN
V vic chü dng sn sang ing phó vói mira Iü
Hi 08 già 00 phuit ngày 24/5/2022
CHU TJCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO THAI NGUYEN
DIN:
- Các Phông, ban, ngành doàn th thành ph;
- UBND cac xa, phuà'ng;
- Các co quan, don vj lien quan.
Thirc hin Cong din s6 03/CD-UBND ngày 23/5/2022 cüa UBND tinh
Thai Nguyen v vic chü ctng sn sang trng phó vài mi.ra lii.
Theo tin tir Trung tam Dir báo khI tucmg thüy van Qu6c gia, Dài KhI
tuqng thüy van tinh Thai Nguyen, trti 23-25/5/2022 cac khu virrc trong tinh
tiêp tic có mtra vira, mua to và mira rat to; có khâ nAng xây ra lü, sat là dat, dá,
ngp üng cic b,...
Dé chü dng trin khai các bin pháp trng phó kjp thai, hiu qua, khc
ph1ic nhanh hu qua mira lü nhAm dam bão an toàn tmnh mng cho nguài dan,
h?n ch thAp that thit hai do thiên tai gay ra, Chü tjch UBND thành ph yêu
cu Thu trir&ng cac phOng, ban, ngành, doàn th thành ph; Chü tjch UBND các
phtthng, xâ, cac Co quan, don vi lien quan, doanh nghip trin khai thirc hin
mt s6 nOi dung sau:
1. Chü tjch UBND cac phuäng, xa, Triràng ban Chi huy Phàng, chng
thiên tai và TIm kim thu nan các phuàng, xâ:
- Trin khai lirc luçing xung kIch phàng, chng thiên tai kiêm tra, râ soát
nha a không an toàn, cac khu dan cir yen sOng, sui, ngoài bãi song, khu virc có
nguy co ngp lijt, sat là dt, !ü quét, khu vrc hm lO, khai thác khoáng san; sn
sang phtrong an so tan dan tai các khu virc Co nguy co cao xáy ra ng.p liit sâu, lü
quét, sat là dt dn fbi an toàn.
- Rà soát, b trI ire h.rong kim soát, htràng dn giao thông các khu vijc
ngp lit, chia cat, các ng.m, tràn, khu vrc ngp sau.
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- Kim tra, rà soát sn sang phixong an dam bâo an toàn các h chüa và h
du h thOy 1çi sung yu; chi dto, b trI 1iic li.rçing thii?ing trirc d vn hành diu
tit và sn sang xu ! các tInh hutng cO th xãy ra.
- Rà soát, kim tra cong tác dam báo an toàn di vci cac mO khai thác
khoang san, bãi do thai trên dja bàn quán 1 nhix: Cong ty than Khánh HOa xã
Phüc Ha; Cong ty TNT-IH Dông Vit, MO st Tin B xã Linh Son thuc Cong
ty Gang thép Thai Nguyen; Cong ty xây dirng va khai thác than Thai Nguyen xã
San Cm.
- Sn sang !irc liiqng, phixong tin d kjp thai ctru h, ctru nn và khäc
phiic nhanh hu qua cüa bão, mua lü sau bAo.
2. PhOng Kinh t thành ph (Van phông Thu-&ng trztc Ban Ghi huy Phông
chng thiên tai vii Tim kie'm cz-u nan thành pho) t ch(rc theo dOi sat tlnh hlnh
bão, mua iOn, kjp thai tip nhn và phát các bàn tin dir báo, cãnh báo thiên tai ti'i
Dài KhI tuçing thüy van tinh Thai Nguyen dn các co quan, don vj lien quan
chü dng rng phó cO hiu qua.
3. Ban Chi huy Quân sir thành ph, Cong an thành ph rà soát, chuãn bj sn
sang !irc luçing, phiiang tin, trang thit bj phü hçip d h trçi các phiiOng, xã trng
phó vOi cac tInh hung thién tai, t chirc ciu h, cOn nn kjp thai khi có yêu cAu.
Cong an thành ph b tn hrc Iucmg phân 1ung, huOng dn giao thông tai
khu virc bj thiên tai, kim soát phwing tin giao thông qua các don duOng bj
ngp sâu; dam bão giao thông thông sut trên các tnic giao thông chInh khi xãy
ra mua iOn.
4. PhOng Quán 1 do thj thành ph& Cong an thành ph phi hqp vOi các
phuOng, xã chi dto cong tác kim soát, huOng dn giao thông khi xãy ra miia
IOn, ngp hit.
5. Trung tam Van hóa và Truyn thông thành ph tang cuOng thông tin ye
tInh hInh mua lii và cong tác chi do cmg phó, khc phic thit hai do mua !ü.
6. Các phOng, ban khác theo chOc nãng thim vii duçic giao san sang Ong
phó khi cO tInh hung xu xáy ra. San sang Iirc !uqng, phuang tin d cOu h,
cOnnankhicoyeuc.u.
7. Chü tjch UBND các phuOng, xA; Ban chi buy phOng, chng thiên tai vâ
tim kim cOn nn các phuOng, xA; Thu truOng CC co qUan don vj t chOc trrc
ban nghiêm tüc 24/24 giO; Báo cáo tInh hInh din bin thiên tai và thit hai (neu
co) v Ban Chi huy PhOng chng thiên tai va TIm kim cOn nn thành ph ('cc
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quan t/nthng tru'c - Phông Kinh t thành phd) truàc I 6h00' hang ngày va ngay

khi Co tInh hung dt xut.
Chü tjch UIBND thành ph6 yêu cu Thu trithng các phOng, ban, nganh,
doàn th thành ph; Chu tjch UBND cac phtthng, xä, co quan, don vj lien quan
nghiém tüc t chtrc trin khai thirc hin.Q.._Nainhân:
KT. CHU TICH
- TT Thành üy (B/c);
PHO CHU T!CH

- TT HDND thành phô (B/c);
- Chil tjch UBND thành phô;
-Nhutrén;
- UBND 32 phthng, xA;
- Trung tam VAn hóa và Truyên thông TP;
-LiruVT-KT...
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