
TNH UY VINH PHUC BANG CONG  SAN VIT NAM 
* 

s6 0f -CV/TU Vinh Phic, ngày 20 tháng 10 nám 2020 
V/v tán czthng cong tác phông, chong thiên 
tai, khác phyc hau  qua mu-a 1u và thtc hin 

hieu qua chi dqo cüa Thzthng Itc Ban BI tint 

KInh gi'ri: - Các Ban dãng, Ban can sir dâng UBND tinh, 

- Uy ban MTTQ và các t chüc chinh trj - xã hi tinh, 

- Các Dãng üy tri;rc thuc Tinh üy, 

- Các huyn, thành üy. 

Trong nhuing ngày qua, tInh hinh mua lü a các tinh min Trung din bin 
phirc tap, gay thit hai  rt lan v nguai và tài san, ành huang nghiêm trçng tâi 
d?yi sing cüa ngu&i dan. Tti tinh, các cAp, các ngành, dja phtrang th?yi gian qua 
dã thi;rc hin tt Chi thj s 42-CT/TW ngày 24/3/2020 cüa Ban BI thu và K hoch 
s 1 82-KHITU ngày 27/5/2020 cUa Ban Thu&ng vi;i Tinh üy v thi;rc hin Chi thi 
s 42-CT/TW ngày 24/3/2020 v tang cuäng si;r lnh dto cüa Dãng di vâi cong 
tác phông ngüa, irng phó, kh.c phi;ic hu qua thiên tai; dä chü dng trin khai 
nhiu bin pháp 1rng phó, phông, chng thiên tai. 

Tuy nhiên, truac dik bin khó hthng cUa tInh hInh mua, bäo trong thai 
gian tói; thi;rc hin Din ngày 16/10/2020 cüa Thtthng truc Ban BI thtr v tang 
cuông cong tác phông, chng thiên tai, khc phi;ic hu qua mua lii ti các tinh 
min Trung; Ban Thuang vi;i Tinh üy yêu cAu: 

1. Cp üy, chInh quyn các cAp tip tijc tang cuang toàn din cong tác lãnh 

dao, chi  dao  vic phông, chng, üng phó vâi mixa lii, tuyt di không ducic chü 
quan, lc là. Tang cuông quán trit dAy dü, sâu sc các ni dung và chi do thi;rc 
hin nghiêm tüc, hiu qua Chi thj s 42-CT/TW ngày 24/3/2020 cüa Ban BI thu; 
K hoach s 1 82-KHITU ngày 27/5/2020 cCia Ban Thixang vi;i Tinh üy v tang 
cu&ng si;r lânh do cUa Dàng di vói cong tác phông ngra, irng phó, khc phi;ic hu 
qua tbiên tai; Din ngày 16/10/2020 cüa Thtrô'ng trtrc Ban BI thir (dwçrc gi'ii kern 
theo Cong van nay) và các chi dao  cüa Chmnh phU, Thu tuâng ChInh phü v chU 
dng frng phó, phông, chng thiên tai. 

2. Ban can si;r dàng UBND tinh chi dao:  UBND tinh, Ban Chi buy phOng 
chông 1i;it bão và tim kim ci'ru n.n tinh, các dja phucng, các sâ, ngành theo dôi 
ch.t chê tinh hInh mua hi, các di;r báo ye tInh hInh mua lii trong thai gian tâi d 
chü dng chi dao  có các phuing an üng phó kjp thai, dc bit là cong tác dam 
bâo an toàn các cOng trInh thüy lçii xung yu, có nguy c mAt an toàn cao, các 
khu vi;rc có nguy ci hi quét, sat  li dAt.....thông báo, huàng dAn kjp thai tai 
nguai dan, dam bâo an toàn tuyt dôi tInh mng, tài san cüa nguai dan. 



T/L BAN TH1J(NG VV 
VAN PHONG 

3. Uy ban Mitt trn T quc Vit Nam tinh chü dng chü trI, phi hçip vth 
Ban Dan 4n Tinh üy và các th chüc chInh trj - xã hi cUa tinh tham muu, 
xu.t, thirc hin t chi'rc huy dng, 4n dng sir tham gia cüa nhân dan, các Cu 
quan, dun vj, doanh nghip trên dja bàn tinh kjp thii h trg, giüp d, sé chia 
nhttng khó khàn, mt mat ma dng bào, can b, chin sT các tinh khu virc min 
Trung dang phãi trài qua. 

Yêu cu the Ban dâng, Ban can sir dáng UBND tinh; Uy ban MTTQ và các t 
chüc chInh trj - xä hi tinh; các Dãng üy trrc thuc Tinh Uy; các huyn, thânh üy 
nghiêm tüc, chü dng thirc hin. 

Nui nhân: 
- Nhi.r kinh gi:ri, 
- Các die UVBTV TU, 
- Các die Tinh Uy viên, 
- CPVP; CVTH; 
- Li.ru VPTU. 
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BAN CHAP IIANH TRUNG IJONG BANG CONG  SAN VIT NAM 
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Ha N4 iigây 16 tháng 10 ndm 2020 

VAN PHONG T1NH UY VTNH f'r'.UC 
---------- 

CONS AN EN 
soiLb /  

NgayJ3tháflg 2t2O  

 

BIN 
CUA THTJONG TRVC  BAN Bf THU' 

v tang cu*ng cong tác phông, chóng thiên tai, 
khäc pliiic hu qua mua 1ü ti the tinh min Trung 

Kin/i gzi: - Các tinh u, thành ui', 
- Các ban dâng, ban can s dãng, 

clang doàn, clang u trtrc thuc Trung ir0ng, 
- Các d:âng u don vi sy nghip Trung rcYng, 

Trong nhUng ngây vü'a qua, tlnh hinh mua 10 O các tinh min. Trung 
din bin phic taps gay thit hai  iOn v ngithi và tài san, ânh htxó'ng nghiêm 
tr9ng tói dô'i s6ng elsa nguô dan. Dc bit, ti Tlicra Thiên Hu dâ xày ra s 
c st là' nghiêrn tr9ng 1am 13 can bO,  sT quan, chi& s cfa Doàn cong tác tim 
ki&'n cTm nan  và nhik cong nhân & khu viic  thu9 din Rào Tràng 3 bj nan, 
hy sinh, int tich. f)ng bào, can bO, chiEn si cá mràc clang huOng v min 
Trung rut thjt. Thu'Ong trrc Ban Bi thu gri 1&i th.rn hOi, cliia sé vói nh0ng 
khó khAn, mt mat ma dng bào, can b, chin sT các tinh khu vrc min 
Trung clang phái trãi qua và chia bun sâu sc nht tói gia linh, than nhân các 
can b, si quan, chin sI' vâ. cong nhân d hy sinh khi lam nhiin vç. 

Cho dn nay, cong tác tim kMm ciru nan,  cru h, kMc phi.ic h.0 qua 
thiên tai d du'çvc Dãng, Nhà nu&c, ChInh plii:i, Thu tu&ng ChInh phU, Ban 
Chi dao  Trung uong v phông, cMng thiên tai, U ban Quc gia iYng phó sr 
c6, thiên tai vi. Tim kith cnari,  các b, ngành và các e.p u' clang, chIrih 
quyên dja phu'og tip trung c1o, tri&1 khai thire hin quy€t 1it. Tuy nhin, 
truOc din bin khO bong ca'In1i hlnh mu'a bão, nh.t là trén Bin DOug 
clang hmh thanh ap thâp nhi dot co the thành bo, ep tue gay mua Ion o 
các tinh mien Trung, Thumig truc Bdn Bi thu yeu câu 

1. Ban thuOn itthh u" các tinh noi xây ra thiên tai, bäo lü, lnh do, 
chi dao toàn. h th6ng chinh trj vn dng dng bào, thirc hin nghiêm sr chi 
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do cüa ThCi tu&ng Chinh phU, Ban Chi dao  Trung ucmg ye phông, chông 
thiên tai. Phát huy mnh m phizang châm 4 t.i ch, phi hqp chit  chë vâi 
các ban, b, ngènh Trung lxcxng và các ccx quan chi'rc näng tp trung tham gia 
kh&c phyc hu qua bo 1; khn tnrcmg tham gia tim kMni cüu nan,  cfru h; 
binh tinh mg phó mci tInh hung, Mo dam an toàn cao nht v nguôi và 
phixong tin ctru h; kjp thôi chain 1, h trq, sórn n dnh cuc sng cho 
ngi.r&i dan bj ánh hu&ng b&i thiên tai. 

2. Ban cAn sij dAng ChInh phü tiêp tyc chi dao  thng cuOng cao nht 
cong tác dr báo, cãnh bAo, theo döi, giám sat thiên tai, Mo dAm kp thi, dii 
d tin cay; clii dao  các ccx quan cIiic nàng và chInh quyn cAc da phixong 
tham gia kh.c phiic hu qua Mo lii. 

3. Ban DAn vn Trung uo'ng, Mtt trn T6 quc Vit Narn và các doan 
th nhân dan huy dng các 1irc lirçng, dc bit là llgrc krçng xung kich ô ccx s, 
huy dng và phAn b các ngun hrc rnt cách phü hçp, h trçi, giiip dO ngui 
dan khc phiic hu qua sau thiên tai. 

4. Các tinh u)), thAnh ur, ban dAng, ban can sv 'dáng, dáng doàn, dãng 
u trtrc thuc Trung wing, cáo clAng u clan vj sir nghip Trung uo'ng tip 
tiic quán trit, thirc hin nghiêm tüc Chi th s 42CT/TW, ngày 24/3/2020 
cUa Ban Di thu v tang cu&ng sir lAnh dao  cUa DAng d6i vôi cOng tác phong 
ngCra, ü'ng phó, khc phiic hQu quA thiên tai; các chi dao  cüa Thu tu'àng Chinh 
phii v tIm kim thu nan,  khc phyc hu quA thiên tai tai  cáo tnh mien Thing. 

5. Di thu ban cAn sr d:Ang, clang doAn cáo cci quan Trung i.rcrng Va CáO 

clan vi truc thuôc theo chirc nng, nhim v cüa b, ngành, don vj clii dao 
thirc hin các hoat dng khc phiic snn nhAt cáo hu qua thiCn tai. 

Nai nhân: 
- Nhu trên, 
- Các dông chI U' vién 

Ban C1ip liành Trung trcrng, 
- Luu Van phông Trung hang Dàng. 

T/L THIXONG TRIIC BAN BI THUS  
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Van Nên 
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