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Khân truong gia cô dàm bào an toàn nhà ö, co sß giáo duc, truÝng hÍc, y te, 
công so, các khu công nghiÇp; c�t tia cây xanh; �àm b£o an toàn hÇ thÑng luói 
dien, co só h¡ tâng trong dieu kiÇn gió bão m¡anh; d£m bào an toàn hçÇ thông cân 

câu dang thi công; hÇ thông thông tin liên lac, các cÙt anten trên dja bàn; hÇ thóng 
pano, áp phích. Chú ý các diêu kiÇn an toàn, phòng chông tai n¡n thuong tích 
khi gia cô nhà ô, các công trinh. 

Rà soát, có phuong án so tán dân vùng có nguy co lù quét, sat lo o vùng núi, 
vùng gò dôi, các khu vre trong diêm, ngâp úng �ô thË: Các vùng ven biên, cira sông. 
ven sông ven sông suôi; thË trân Khe Tre, huyÇn Nam Eông; khu vuc �èo Phú Gia, 

huyên Phú LÙc; sông Thuong Nht huyÇn Nam Dông, sông Tà Trach doan qua xã 
Thuy Bang: sông Bô doan qua x� Phong An, Thôn Cô Bi x� Phong Son, huyên Phong 

Diên; phuòng Huong Vân, phuong Huong V�n thË x� Huong Trà; doc các tuyén 
duong Quoc lÙ 49 lên A Luói, duong Hò Chí Minh, duong 71 qua huyÇn Phong �ien, 
duong tinh lÙ 14 qua huyên Nam �ông, �uÝng cao toc La Son - Túy Loan; khu vuc 

ven biên, các vùng thâp trüng, ngp úng dê bào d£m an toàn tính m¡ng và tài sán 
cua nhân dân và nhà nuóc. 

JUNA 

,- Chi dao các phòng ban chéc n�ng, các dja phuong rà soát các dói tugng dÃ 
bË ton thuong: Trè em, nguÝi cao tuôi, phs nît �ang mang thai ho·c dang nuôi con 
durói 12 tháng tuôi, nguroi khuyêt tt, ngurÝi bË bÇnh hiêm nghèo dê chç �Ùng so tán 
dên noi an toàn. 

5. So Y tê chi d¡o các phòng ban chúe n�ng huóng dan các �Ëa phrong, don 
vi to chéc dr trï �ây dù thuôc chra bÇnh, hóa chât xë lý môi truong. trang thi¿t 

bi, phuong tiÇn, dång cy câp céu, huóng dan các �Ëa phuong �ám b£o phòng. 
chông dich Covid-19 và an toàn thiên tai cho các �Ëa �iêm so tán. 

6. So Giáo duc và �ào t¡o, �¡i hÍc Huê, UBND các huyÇn, thË xà và thành 
pho Huê khân trrong gia cô dám bào an toàn co sÛ giáo dåc, trròng hÍc; Theo dôi 
sát diên biên cça bão, mura lón �Ã chù �Ùng chi d¡o các truong nghi hoc �âm b£o 
an toàn cho hÍe sinh, cán bÙ, giáo viên. 

7. So Thong tin và Truyên thong tó chúe kim tra, vn hành hÇ thong thong 
tin liên lac vô tuyên diÇn du phòng phue vu công tác phòng chóng thin tui v tin 
kiêm céu nan giïa các don vË trên dja bàn; diêu hành hÇ thông tông �ài 19001075 
ho tro nhân dân; chi �¡o Dåi Phát thanh và Truyên hinh tinh và co quan thong tán, 
báo chí, phát thanh �Ëa phuong t�ng cuong thoi luong, tân suât phát sóng dua tin 
ve bão, mua lü �Ã các tô chúc, don vË, nhân dân chç dÙng phòng tránh. 

8. Ban Quán lý khu kinh tê, công nghiÇp tinh chç �ông theo dôi tinh hinh diÁn 
biên mua bão �·c biÇt là khu vrc Chan May - Lang Co �e thóng bão, chi �¡o các 

chu doanh nghiÇp kiêm tra ch�ng chông, b£o vÇ tài sán, nhà xuóng phòng tránh 

lôc, gió manh. 
9. So Nông nghiÇp và Phát triên nông thôn chi �¡o 

Chi d¡o Chi cuc Thçy sån, Ban Qu£n lý càng cá Thùra Thien Huê phôi hop 
vÛi BÙ Chi huy BÙ �Ùi biên phòng tinh qu£n lý các tàu, thuyèn dã vào bÝ neo dâu 

toàn t¡i bên, các khu neo du tránh trú bão �am bào; Gia cô �ám bào an toàn cho 
các khu nuôi thuý s£ån, các lông, bè trên sông, d§m phá và các ao, hô nuôi thüy sán 
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cao uriêu, ha triêu ven biên, ven sông, suôi. TuyÇt dôi không de nguÝi ó iai trén tau, 
thuyen, lóng bè khi gió m¡nh, mua lü lón. 

Công ty TNHH Nhà nuóc 1 Thành viên quàn lý khai thác công trinh thüy lgi 
tinh, các chç �p triên khai phuong án d£m båo an toàn hô chéa và vùng h¡ du. 

- Các chù công trinh hô chéra nuóc thçy lgi (dac biÇt là các hô vùng cát, hô 
�ang thi công do dang) to chérc trrc ban theo dõi dien bi¿n cça mura lk, thåc hiÇn 
nghiêm túc Quy trinh vn hành �ã dugc phê duyÇt �àm bào vn hành an toàn công 
trinh và an toàn vùng ha du; phài thông báo sóm cho các dËa phuong canh bao 

nhân dân vùng h¡ du khi vn hành �iêu tiêt xå lk. 
Chi cuc Chan nuôi thú y có phuong án bào vÇ, di chuyên các trang tr¡i chän 

nuôi an toàn. 

-Chi cuc Kiêm lâm có phuong án bào �àm an toàn cho các tr¡m kiêm lám khu 
Vyc miên núi, phòng tránh lo quét, sat lo �ât. 

10. Sß Cong Thuong và các �ja phuong tô chrc kiêm tra công tác dr trir ltrang 
thyc, thyc phâm, vât tu, thiêt b/; chi d¡o các nhà máy thuý �iÇn tô chéc vn hành 
dam báo an toàn công trinh và an toàn vùng h¡ du theo quy �Ënh t¡i NghË dinh sô 

114/2018/NÐ-CP ngày 04/9/2018 cça Chính phù vê quàn lý an toàn �p, hô chéa 
nuóc. Kiêm tra chi ��ao nhà máy thùy �iÇn Huong �iên �ang thi công xu lý sat lß 
vai trái khu có phuong án �àm b£o an toàn, phòng chông nguy co sat lß �ê �ám 
b£o an toàn �p. 

11. So Xaây dung chù �Ùng phôi hop vÛi UBND câp huyÇn triên khai thrc 
hien viÇc huróng dân, kiêm tra công tác bào dám an toàn t¡i các nhà o, nhà cao 
tâng, tháp viên thông, cÙt äng ten, bàng quäng cáo, nhà máy, công trinh, công 
truong dang thi công (nhât là giàn giáo, cân tråc tháp, nhà cao tâng), chung cu cû 
xuông câp, công trinh ngâm truóc khi mua bão xày ra. 

12. Cong an tinh, So Giao thóng vn tái rà soát, s�n sàng phuong án �ám bao 
an toàn giao thông duròng bÙ, �uòng sät, duòng thùy; s�n sàng luc luong. vât tu. 
phuong tiÇn �ê kh�c phuc sr cô, �am bào giao thông thông suôt trên các truc giao 

thông. 
13. Chù �âu tu các công trinh dang thi công, �·c biÇt là công trinh ven biên, 

ven sông có phurong án ��m b£o an ton cho nguroi, phuong tiÇn, thiêt bË, vât tu 

thi công; rút toàn bÙÙ ngudi, phuong tiÇn ra khöi khu vre nguy co sat lÝ �¥t; �ám 
b£o an toàn công trinh kiêm tra phuong án chông va trôi �àm bào công trinh vùng 
h¡ du, bôtrí biên báo t¡i các khu vyc có nguy co sat lo �ât, �á dê huÛng dan �àm 
bào an toàn cho nguoi và phuOng tiÇn tham gia giao thông di qua khu vrc hiÇn 
truong thi công dÛ dang. 

14. BÙ Chi huy Quan su tinh, BÙ Chi huy BÙ dÙi biên phòng tinh. Công an 
tinh và các dËa phuong s�n sàng luc lugng, phuong tiÇn céu hÙ, cru n¡n �ê kip 
thoi triên khai úng cíu khi có yêu câu. 

15. Công ty �iÇn lyc Thira Thiên Huê tó chérc kiêm tra, gia cô hÇ thông diÇn 
và có phuong án �àm bào an toàn luói diÇn. 
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16. Länh �¡o các sö, ban, ngành, thành viên Ban Chi huy Phòng, chông thiên 
tai và Tim kiêm céu n¡n các câp tô chirc kiêm tra, �ôn �ôc, chi d¡o công tác íng 
phó theo dja bàn �ã duçc phân công. 

Yêu câu các �on viË, dËa phuong to chéc triên khai ngay và hoàn thành các 
cong tác chuân bË úng phó vÛi bão Noru trong ngày 26/9/2022: tô chérce true ban 
nghiem tuc sån sàng úmg phó vÛi bão Noru và thuròng xuyên báo cáo vê Vän phông 

throng trre Ban chi huy PCTT và TKCN tinh./. 

KT. TRUÖNG BAN 
PHÓ TRHONG BAN THUÖNG TRrC 

Noi nhan: 
- Nhr trên 

Ban CDQG vè PCTT (�Ã b/c); 
- UBQG UPSCTT TKCN (�ê b/c); 

VP Tinh ùy (dê b/c); 
- VP HÐND (dê b/c) 
- UBND tinh (�ê b/c); 
Truong Ban và các P.Truóng ban (�Ã b/c); 
- Länh �¡o Vän phòng; 

BAN CHÍ HUY 
PHONG.CHONG THEN TA 

cUuNAMG w 

Hoang Häi Minh 
PHÓ CHn TICH UBND TÍNH 

- Luru: VT. 


