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TfNH QUANG TR!

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p — Ti do — Hinh phüc

S: 01 /CD-UBND

Quáng Trj, ngày 03 tháng 4 nám 2022

CONG DIN
Tp trung chi dio trng phó và khc phiic hu qua mira Iü
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
DIN:
- Ban Chi buy Phông, chng thiên tai và TIm kim ciru nan tinh;
- Giám dc các Sâ, Thu tnthng các Ban, ngành, Doàn th cp tinh;
- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph&
Do ãnh huâng cüa hoàn lu'u vüng áp thp trên khu vrc lay Nguyen kt hçp
v&i không khI lanh tang cutng manh, nên nhiThg ngày qua trên dja bàn tinh dà
xây ra mua lan trên din rng, nht là khu vrc phIa Nam cüa tinh. D.c bit
trong 03 ngày (tr ngày 31/3 dn ngày 02/4/2022), tng krcmg mtra ph bin
160-3 80 mm, có nai trên 400 mm, nhu tai Hài Lam (huyn Hãi Lang) là 47 1,6
mm; tai Ta Long (huyn Dakrông) là 45 0,4 mm. Day là dqt miia lii crc doan, dj
thi.thng, chiia trng xây ra trong nhiu näm gn day và din ra trong thyi dim
các loai cay trng vi san xu.t Dông Xuân dang hInh thành näng su.t (hia dang
lam dng, các loai cay trng khác dang ra boa, kt trái...), gay thit hai nng n
cho san xu.t nông nghip, nhiu vUng san xut trQng dim cüa tinh có nguy ca
mt trng hoàn toàn lam ânh hithng 1&n dn d&i sng, sinh boat cüa ngi.rai dan.
Thjc hin Cong din s 298/CD-TTg ngày 02/4/2022 cüa Thu ti.róng ChInh
phü v vic tp trung kh&c phc hu qua mixa lü bt thuang tai khu vixc mien
Trung; D nhanh chóng khc phc hu qua mua lU, chü dng irng phó vai các
hInh th thôi ti& nguy him, dam bão an toàn tInh mng cüa ngu&i dan và hn
ch thp nht thit hal do miia lü gay ra; Chü tjch UBND tinh Quâng Trj yêu cu
các dan vj, dija phrong tp trung trin khai các cong vic sau:
1. Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành pM:
- Tip tc tang cuang theo dôi cht chê din bin mua, lü, lü quét, sat lâ
dt; thông tin kjp thai, dy dü dn chInh quyn cp ca sâ và nguôi dan d chU
dng các bin pháp phông ch6ng, giàm thiu thit hai;
- Khtn trirang huy dng hrc hrqng, phuang tin, 4t tu, trang thi& bj d
trin khai gia c, ton cao b& die bao ngan lü nh&m báo v tM da các din tIch
gieo trng chua bj ngp; han gn, khc phc tam th&i các tuyn kênh muong ni
dng bj hi.r hông d phiic Mi san xut vi He Thu;
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- Co phucng an dam bão lrnmg thçrc, thirc phm, ngun cung tai các khu virc bj
np sâu và chia cat; chü dng sir dung nguôn ngãn sách dir phông cüa dja phucing
dê to chüc khàc phiic hu qua mua lü theo diing quy djnh, trirçYng hçip viiçit qua khã
nang can dôi, dê xuât IJBND tinh xem xet, ho trçY ngithi dan khu virc bj thit hai
nng nê ye san xuât nông ngbip, dam bão không dê ngixôi dan bj thiêu dói;
- Tp trung chi do, ho trçl nhân dan khu virc chju ânh hithng cüa mija lii
khäc phiic hu qua, phiic hôi san xuât, on djnh di song ngay sau khi lü r(tt, chü
tr9ng cong tác v sinh môi tnr?Yng, phông ngira djch bnh;
- To chirc dánh giá, kiêm ké va tong hçip báo cáo tInh hInh thit hi, dê xuât
phumg an khäc phic nhäm sam on djnh dii song, dam báo sinh kê cho nguâi
dan bj thithi; dông thai chü dng triên khai trng phó Co hiu qua vói các din
biên th&i tiêt nguy hiêm có the xãy ra.
2. Si Nông nghip và Phát triên nông thôn
- ChU tn, phôi hçip vói các do'n vj, dija phuong lien quan xây dirng phuo'ng an, die
xuât các giái pháp k thut nhm khäc phic din tIch san xuât nông nghip vii Dông
Xu.n 2021 - 2022 bj ngp 1mg, rp do die h?n chê tôi da thit hi cho nguai dan trtr&c
ngày 06/4/2022;
- Chü tn, tham muu UBND tinh tO chüc Hi nghj KhOi phiic khân cap hu qua
do mua lii gay ra trong san xuât nông nghip, to chüc 1i san xuât, xây dirng phtnmg
an huy dng nguôn içrc, áp diing dông b các giãi pháp, khân truc:Yng chi dao
cong tác khOi phiic san xuât trên din rng, dam bão nguôn thu nhp on djnh cho
ngi.thi dan tru'(rc ngày 10/4/2022;
- Chi do triên khai phuong an 1mg phó, vn hành các ho chlra nuâc dam bão an
toàn cOng trInh và àng h du; triên khai các phuong an bào v và san sang khôi phiic
san xuât ngay sau khi 10 nit; hirOng dn các dja phi.rong to chüc san xuât vii He Thu
nam 2022 kjp thai, có hiu qua.
3. Sâ Giao thông 4n tãi chi do vic kiêm soát, huàng dn giao thông ti
các ngâm, tràn, duang giao thông bj ngp sâu, nuâc chày xiêt; bô trI lc lixqng,
vt tu, phucing tin die kjp thai khäc phiic sir cO, dam bao giao thông thông suOt
trén các triic giao thông chInh.
4. Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh và các co quan thông tin dai chOng
thuang xuyên cp nht thông tin ye din biên thôi tiêt nguy hiêm, bat li die phát
sang, truyên tin trên các phuong tin truyên thông giüp nguai dan biêt, chO dng
phOngtránh.
5. Các thành yiên Ban Chi huy Phông chOng thiên tai yà TIm kiêm elm nn
tinh theo nhim vii duçic phân cOng, chU dng ye các dja bàn die kiêm tra, chi
do, dOn dOe các dja phuong triên khai khac phiic hu qua rnua 10 yà cong tác
phOng ngüa, 1mg phó yj din biên thai tiêt phlrc ttp cO the xày ra trong thai
gian tai.
6. Các dija phuong, don yj duy trI ché d trirc ban nghiêm tüc, chO dng
näm bat tInh hInh vâ báo cáo ye UBND tinh, Ban Chi huy Phông chông thiên tai
và TIm kiêm elm nn tinh (qua Van phông thu&ng trrc Ban Chi huy Phông
chóng thiên tai và TIm kiêm czu ncln tinh) die chi dao xlr l kjp thôi khi có tInh
huong xâu xãy ra.
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Chü tjch UBND tinh yêu cAu Giám dc các Sà; Thñ trithng các Ban,
ngành, Doàn th cp tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xà, thnh ph và các
dGn vj lien quan nghiém tic trin khai thirc hin Cong din nay
Noinhân:
-Nh,xtrên;
- VAn phông Chinh phU (B/c);
A
- Ban Chi dao Quoc gia ye PCTT (B/c);
- UBQG irng phó SCTT và TKCN (B/c);
- TT.TU, 1THDND tinh (B/c);
- CT, các PCT UBND tinh;
- Dài KhI tuqng ThUy vAn tinh (dé p/h);
- BI thu các huyn, thj xA, thành ph&
- VAn phông BCH PCU & TKCN tinh;
- Dái PITH tinh (d phát tin);
-Luu:VTTHK.'/

