SAO Y
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Thời gian ký: 07/10/2020 15:43:31 +07:00

UY BAN NHAN DAN
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CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hanh phtIc

S: OZ /CD-UBND

Dâ Nng, ngày of- tháng 10 nám 2020

CONG IMEN
V cong tác phông, chng yang áp thp,
không khI Ianh, mira I&n, lii, 111 quét, st 1ô dt
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Chü tjch UBND thãnh phô Ba Nng din:
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- Trurng ban Ban Chi huy Phông, chng thiên tai
và TIm kiêm cthT nan thành phô;
- Giám doe các s, ban, ngành;
- ChÜ tjch Uy ban nhan dan các qu.n, huyên;
- Thi truâng các car quan, darn vj, các to chti'e hi, doàn the.

:1
9

:4

1-

tu

ye

nl

Theo dr báo cüa car quan khI tixçing, thày van vào lüc 07 gi 00 phüt ngày
07 tháng 10 näm 2020, mt vüng áp thâp dang hoat dng trén Biên Dông, dr
báo trong 24 gR t9i, vüng áp thâp di chuyên chü yêu theo hithng Tây, môi giâ
di du'cic 15-20km, di vào dat lien các tinh tü Phü Yen den Khánh Hôa.
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Do ành huô'ng cüa không khI lanh k& h9 vii na bc cüa dãi hi t nhit
dâi di qua Trung B noi vâi v1ing thâp trên Biên Dông sau kêt hçp vci trung
gió Dông nên t?i thành phô Dà Nang t1r ngày hOrn nay (07/10) den hét ngày
10/10 tiêp tiic có mua vüa, mra to, có non miza rat to vâ dông. TOng hxqng miia
d9't t1r 300-400rnm. Tr ngày 07 den ngày 10/10, trên song Vu Gia Va các sOng
thuc thành phô Dà Nàng khâ nàng xuât hin mt dçt lii. Dinh 1Q trén các song
khà nãng len a m1rc baa dng BD1-BD2.
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D chü dông rng phó vâi yang áp thp, không khI lanh, miia 1&n, 1Q, ill
quét, s?t là dat, Chii tjch UBND thành phô yêu câu:
1. Tip tçic trin khai thrc hin Chi th s 02/CT-UBND ngày 03/4/2020
cüa Chü tjch UBND thành phô ye cOng tác phông, chông thiên tai yà tim kiêrn
ciru nan nãm 2020, Phuong an duc phê duyt tai Quyêt djnh sO 3059/QDUBND ngày 19/8/2020 cüa UBND thânh phô Dâ Näng ye vic phê duyt
Phu'ong an Phông chông và khAc phiic h.0 qua àng vói rnt so kjch bàn thiên tai
trên dja bàn thành phO Dà Nãng trong näm 2020 và các cOng din ing phó vói
thiên tai cüa Ban Chi buy Phông chong thién tai và Tim kiêm ciru nan thành phO.
2. Chü tch UBND the qun, huyên trin khai phuong an phông, chng
mua Ian, ngp 1it, 1Q quét và sat là dat; dc bit liru 9 các khu dan cu dang song
a nhthig vüng trang, thâp, ving yen sOng suôi, vüng Co nguy car s?t lO, 1Q quét,
dc bit cha 9 nhân dan sOng tai yen sOng Yen, Thy Loan, Cu Dé (các khu virc
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nm trong pham vi Kênh thoát lü tng th xã Hôa Lien, thrmg Cao tc Dà Nng
- Quàng Ngi...); san sang triên khai phrnmg an so tan nhân dan. Cam nhân dan
và ghe thuyên không có nhim vii phông, chông hit, bào di Iai trong nhüng vi1ng
trüng thâp và nuOc lU; kiên quyêt không cho nguô'i, phuang tin qua ngâm, câu
tràn; to chic 1irc luçmg canh gác, kiêm soát tai các khu virc ng.p sâu, ngâm, cau
tràn qua suôi, nhât là khi co nithc chày xiêt; chuân bj luo'ng thic, thrc phâm,
nrnc uông và san sang triên khai các 1rc lisçing, phrnng tin, trang thiêt bj ciru
h, ciru ntn.
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4. B Chi huy B di Biên phèng thành ph:
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3. B Chi huy Quân sr thành ph& B Chi huy B di Biên phàng thành
phô, Cong an thành phô triên khai phiicing an PCLB, TKCN, PCCC trên dia
bàn; bô trj di:i hc lugng, phuang tin tai các khu virc, da bàn xung yêu, tr9ng
diem, san sang, chü dng rng phó vii mua lón, lü, lü quét, sat lä dat; phôi hp,
h trg các dja phuong và các don vj lien quan triên khai cong tác so tan nh.n
dan & các ving ng.p sâu, tim kiêm c'cru nan, khäc phi1c hQu qua mua, lü...
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- Tip tVc kêu gçi tàu thuyn vào bä hoc tim fbi trü tránh an toàn,
nghiêm cam tàu thuyên ra khoi; to chrc kiêm dêm, quãn 1 chat chê và giU
thông tin lien lac vâi các tàu thuyên con dang hoat dng trên biên.
- Ph& hcp vOi các dja phu'ong và các don vj: Cãnh sat giao thông du?mg
thüy, Chi cc Thüy san thành phô to chirc dua toàn b tàu thuyên trên song Han
vào thu trü tranh bâo Au thuyên Th9 Quang và vnh Man Quang; huóng dan sap
xêp tàu thuyên neo du an toàn.
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5. Cong an thành ph ph& hçip vOi B Chi huy Bô di Biên phOng thành
phô, Ban Quàn 1 Au thuyen và cãng cá Th9 Quang và UBND các dja phuong
huâng dan ngu dan thçrc hin các giài pháp, bin pháp, bô trI hrc luqng thuO'ng
tri1c phOng cháy chüa cháy khi neo du tàu thuyên tai Au thuyên Th9 Quang và
vnh Man Quang, han chê cháy no xày ra; dam bào an ninh tr.t tçr, dam bào an
toàn tài san cüa nhân dan.
6. S& Giáo di1c và Dào tao phi hp v&i các dja phuong chü dng quyt
djnh cho h9c sinh nghi h9c tüy tInh hInh thirc te diên biên cüa rnua, Iü; rà soát,
kiêm tra và có bin pháp dam bào an toàn phOng, chOng ngã do cay xanh trong
tru&ng h9c.
7. Ban Chi buy PhOng, chng thiên tai vâ TIm kiêm cihi nan các s&: Xây
dirng, Giao thOng Vn Tài, Nông nghip và Phát triên nông thOn, các s& lien
quan den ngành xây dirng và các qun, huyn chi dao cac co quan chuyen mOn,
các Chü dâu tu, Ban quãn 1 dir an các cong trInh dang thi cOng triên thai
phuong an phOng chông mua 1€i cho các cOng trInh, trien thai the bin pháp
phOng chông ngp iing, khoi thông dOng chày cho các khu dan cu dang thi cOng
dô dang.
8. S& Xây dmg chi dao trin thai phuong an phOng, cMng ngp üng,,
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kho'i thông cng rAnh thoát nu6c, van hành các tr?m bni chng ngp Y khu virc
noi thành; kiêm tra viôc 4n hành cüa tuyên kênh thoát 1Q tôngthê xâ Hôa Lien
dam bâo an toàn, chông ng.p tai kim virc. Chi dao Cong ty Co phân Cap nuOc
Dà Nang theo dOi viêc tháo do' dp tam ngàn m.n trên song Cam L.
9. Cong an thành ph,, Sâ Giao thông 4n tãi và các dja phucmg chi dao,
rà soát và to chüc chôt ch.n không cho cac phucrng tin lu'u thông trong vüng
ngp !Q, dam bâo an toàn giao thông.
10. Si Cong Thuting chun bi lirong thirc, nuOc ung, nhiên 1iu, các nhu
yêu phâm can thiêt.
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11. Cong ty TNHJ-1 MTV Diên Iirc Dà Nng theo dOi ch.t chê din biên 111
dé kp thi cat din nhüng vüng bj ng.p sâu.
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12. Sà Ngoi vi thông tin v tInh hInh mira Iü cho cac ca nhân và to chirc
niróc ngoài dang sinh sOng vâ lam viêc trén dja bàn thành phô biêt và có phrong
an ho trg khi can thiêt.
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13. S Du ljch thông tin v tInh hInh mu'a lü cho các trii sà, co sâ h tang
du ljch và khách du ljch truâc, trong và sau thiên tai.
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14. Cong ty TNHIH MTV Khai thác Thüy igi Dà Nng và Cong ty Thoát
nrc và Xir 1 mràc thai thithng xuyên kiêm tra dánh giá an toàn ho chira, phôi
hçp vi các dja phi.rang triên khai phiiang an phèng, chông IQ các ho chira nlxâc,
dc bit h.ru hai ho chüa niió'c Hàa Trung và DOng Ngh.
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15. Sâ Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh Dà
Näng và dê nghj Trung tam Truyên hmnh Vit Nam tai Dà Nng tang cuYng thi
lugng dua tin ye tInh hInh mua 1n dê chInh quyên các cap và nhân dan biêt, chü
dng dOi phó. S& Thông tin và Truyên thông dam báo thông tin lien lac thông
suOt kê cà trong và sau mua, lii
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16. Ban Quán I Khu Cong nghê cao và các Khu cOng nghip chi 40 các
Ban quàn 1 dir an, thông báo cho các doanh nghip thirc hin các bin pháp
dam báo an toàn tài san, kho tang, nba xuthig tr9ng yeu, cong trInh và tInh mang
cOng nhân khi thiên tai xáy ra.
17. Các si, ngành, Chü tjch UBND các qun, huyn theo chi'rc nàng,
nhim vii sn sang I?c hxçng tham gia cong tác phông, chông à khac phic hu
qua thién tai. Báo cáo chi tiêt (co so 1iu cii the) cOng tác triên khai thirc hin
truóc 20 gi?i ngày 0 7/1 0 và báo cáo cOng tác 1mg phó và tInh hInh thit hai ye
Ban Chi huy Phông, chông thién tai và TIm kiêm clru nan thãnh phô trn&c 08
giä vã 14 giô hang ngày de kjp thi tOng hgp báo cáo Thành üy, UBND thành
phO. TO ch1mc trçrc ban nghiêm tüc 24/24, tiêp tiic theo dOi cht the diên biên cüa
mtra l&n dé chü dng x1m l các tInh huông có the xãy ra và duy trI lien 1c
thuàng trirc vi Ban Chi huy Phông chOng thien tai và Tim kiem c1mu nan thành
phO.
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Nhn ducic Cong din nay, yêu cu các Thu trueing s&, ban, ngãnh, Chü
tjeh UBND các qun, huyn và dé nghj Thu trueing các to chirc hi, doàn the tO
chüc thrc hin./.
KT. CHU TICH
OCHUT!CH

Noi nhin:
- Nhu trên;
- UBQG UPSCTT và TKCN (d b/c);
- BCD TW vô PCTI' (dê b/c);
- TT Thành üy (d b/c);
- TT HDND Tp (dê b/c);
CTvàcácPCTUBNDTP
- BG Tu 1nh Quan khu 5;
- Hãi quân Wing 3;
- Cty TNIIH MTV KTTL DN;
- TT TH VN tai DN (d dua tin);
- Dài PT và TH DN (do dixa tin);
- Lixu: VT, SNN, BCH PCTI' vàTKCN.
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