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CÔNG BÁO/Số 07+08/ Ngày 30-06-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:07/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2009

CHỈ THỊ
Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão
và tìm kiếm cứu nạn năm 2009
________________________

Thực hiện Chỉ thị số 580/CT-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009;
ñồng thời ñể chủ ñộng ứng phó kịp thời, hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về người,
tài sản, các công trình kết cấu hạ tầng, các hoạt ñộng kinh tế xã hội, … do thiên tai,
bão, lũ, triều cường gây ra; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Giám ñốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a) Tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão
năm 2008, phát huy những việc ñã làm tốt, ñồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt
còn hạn chế, yếu kém ñể có biện pháp, giải pháp khắc phục trước mùa mưa bão;
b) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành theo
hướng tăng cường trách nhiệm và năng lực; chỉ ñạo rà soát, hoàn thiện các phương án,
kế hoạch phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế
diễn biến của từng loại hình thiên tai, thảm họa tại ñịa phương, ñơn vị mình, ñảm bảo
thống nhất, ñồng bộ từ các Sở, Ban, ngành, quận, huyện ñến các phường, xã, các ñơn
vị cơ sở và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân ñội, công an, dân
quân tự vệ các ñoàn thể trên ñịa bàn nhằm ñối phó kịp thời, khắc phục nhanh có hiệu
quả với các tình huống thiên tai;
c) Tiếp tục quán triệt và thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực
lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); chủ ñộng
phòng, chống và ñối phó với thiên tai, hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về người và
tài sản của nhân dân và Nhà nước;
d) Tổ chức kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2009 của các
xã, phường và ñơn vị trực thuộc, các cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần; tiến hành
ñiều tra, thống kê xác ñịnh cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư có thể
huy ñộng phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão;
ñ) Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt ñộng
thông suốt trong mọi tình huống, thực hiện chế ñộ trực ban nghiêm ngặt trong mùa lụt,
bão, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về lực lượng và phương tiện ñể ứng
cứu kịp thời cho nhân dân ở vùng nguy hiểm do triều cường, sóng lớn và vùng ven
sông thường xuyên bị xói lở, bị ngập sâu, vùng bị lũ quét và vùng hạ lưu hồ chứa

