UBND TIN}I THiTA THIEN HUE CQNG I1OA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
IM)c Ip — Tir do — Httnh phüc
BAN CIII IIUY PCTT VA TKCN
S& O /PCTT
V/v chü dng (xng phó thiên tai trong th&i
gan chuân bj và th chirc b&u cü di biêu
Quoc hi khóa XV và di biêu Hi dông
nhân dan các cap nhim k' 2021 — 2026

Thfta Thién Hue, ngày 06 tháng 4 nám 2021

KInhgiri:
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph;
- Các S&, Ban, ngành;
- Dài Phát thanh Truyên hInh tinh;
- Báo Thira Thiên Hue;
- Dài KhI tuçrng Thüy van Thra Thiên Hue.
Thc hin Cong van s 04/TWPCTT ngày 03/02/202 1 cüa Ban chi dao
Trung ixcing ye Phông chng thiên tai ye vic chX dng irng phó thiën tai trong
thcM gian chuãn bj và to chCrc bâu cü dai biêu Quoc hOi khóa XV và dai biêu Hi
dông nhân dan các cap nhim kS' 2021 — 2026 (Co pho to cong van kern theo).
Ban Chi huy Phông chng thiên tai và TKCN tirih dê ngh Uy ban nhân dan
cac huyn, thi xä, thanh phô và các S, Ban, ngành triên khai rà soát, cp nh.t
tlnh hinh thiên tai và phucmg an lrng phó vói các tInh huông có the xây ra vào
than gian chuân bj và to chüc bâu cü, trong do tp trung thirc hin các ni dung
chü yêu sau day:
1. Dài KhI tuçing Thüy van tinh theo dôi cht chë, thu&ng xuyên c.p nht,
cung cap bàn tin dr báo, nhn djnh ng.n hn và dài hn ye tmnh hInh thñ tiêt,
thiOn tai trên dja bàn tinh tnrâc và trong thai gian to chirc bâu cü dê các dja
phucing, Si, ban ngành chU dng phucmg an rng phó.
2. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph&
- Chi do rà soát, cp nht phuong an irng phó thiên tai theo tInh hInh thrc
té tai dja phucing và can cü các bàn tin thiên tai dê kjp th?yi diêu chinh phucing
an cho phii hçip, dam bão an toàn cho các dja diem bO phiêu dr kiên và an toàn
cho nguii dan tham gia trong qua trInh tO chirc bâu cü.
- Chun bj hrc krçing, vt tu, phucing tin theo phircing châm "4 tii ch",
san sang üng phó vài các loai hlnh thiên tai có the xây ra.
- Chun bj các kjch bàn d sn sang phtrong an di di và trin khai vic t
chüc bô phiêu ti các diem sci tan tp trung trong tnranng hçip xây ra thiên tai lan
ti diem bO phiêu d,r kiên to chrc.
- T chrc trc ban nghiêm tác d kjp thai trin khai lirc hiqng và phucing
tin Crng cru trong các trithng hçip khãn cap.
3. Dài Phát thanh Truyn hInh tinh, Báo Thra ThiOn Hu& Trung tam Diu
hanh' do thj thôn minh thi.thng xuyen cp nht, däng tài các bàn tin, thông tin
diên biên thai tiêt cüa các dja phucing trong tinh dê ngu&i dan bitt, chü dng

phông tránh và các c quan t chrc bu ci'r Co CãC phwing an triên khai tñng
quy djnh.
4. Các Si, Ban, ngành chü dng rà soát, cp nh.t và trin khai phuang an
phOng chông thiên tai thuc phrn vi quãn 1, dam báo an toàn trong thñ gian
chuân bj và to chirc bâu Cu.
KInh d nghj các S, Ban, ngành, da phuxing phi hçip chi dto thrc hin./.
Noi nhâiz:
- Nlnr trën;
- VP Ban chi dao TW vô PCTT;
- VP UBQG UPSCTr và TKCN;
- Tinh üy (d b/c);
- IJBND tinh (d b/c);
- Tru'óng Ban và các PTB;
- Luu: VT.
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BAN CHI DAO TRUNG 1SONG CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM
yE PHONG CHONG nILEN TAI
Doe 1p - Tu do - Hnh phñc
S: Olt/TWPC1T
V/v c!iiX dng rng phó vâi thiên tai
trong thôi gian chun bj và to chirc bâu cr
dai biêu Quc hi khóa XV vã dai biêu
Hi dông nbân dan cáo cap n1iiin k' 2021-2026

Ha N5i, ngày 03 thángOcnain 2021

KInh giri:
- Ban Chi huy PCTT&TKCN cáo tinh, thành ph
- Cáo B, co' quan ngang B, co' quan tbuc ChInh phñ;
- Dài Truyn hInh Vit Narn, Dài Tiêng ñói Vit Narn
và các co' quan thông tan, báo chI.
T1c hin nhim v Thu ti.thng ChInh phii giao tai Chi thj s 02/CT-TTg
ngày 14/01/2021 v t chüc bu
dai biu Qu& hi khóa XV và da biu Hi
dng nhân dan các cp nhim kr 2021-2026, Ban CM dao Trung uung v
phông, chng thiên tai (B Nông nghip và Phát trin nông thôn là cc quan
thu'ông truc) ct ngh Ban CM huy phàng, chng thiôn tai và tim kiêm cüu nan
các tinh, thành ph trtrc thuc Trung ixcing, cáo Bô ngành trin khai rà soát, cp
nht tinh hInh thiên tai và phuung an mg phó vi tInh hung có the xãy ra vào
th?ñ gian bu cir, trong do t.p trung vào cáo ni dung chInh nhu sau:
1. B Tài nguyen và Môi tnthng chi dao Tng cic KhI tuçmg Thüy van,
Trung tam Dr báo khI tuqng thüy van Quc gia và các dài khI tugng thüy van
khu vxc theo dOi ch.t ch, thtximg xuyên c.p nh.t, cung cp bàn tin d báo,
nhn dnh ng.n han và dài han v tInh hInh thai ti&, thiên tai tru'óc, trong thôi
gian b.0 cir d cáo B ngành, dja phuang chii dng phtro'ng an ng phO.
2. Ban CM huy phông, chng thiên tai và tim kirn cáu nan cáo tinh, thành
ph trirc thuc Trung uang:
- Rà soát, cp nhât phuang an rng phó v6i thiên tai theo bàn tin c0a Trung
tarn Du báo khI tuo'ng thüy van Quc gia d kjp thôi diki chinh phuong an cho
phñ hçip, nh.t là darn báo an toàn cho da dirn bô phiu dir kiM và an toàn cho
ngithi dan tharn gia trong qua trInh th chrc bu 01r;
- ChuM bj 1xc hrcing, v.t tu, phuang tin theo phuang châm "b&i tai ch"
sn sang üng phó vói các loai hInh thiên tai ion có th xày ra tai các virng mien
(10 quét, sat 10 dt v0i khu vixc rnin nui; bao, áp thp nhit dói vó'i khu virc yen
biM; ngp lt vOi khu vrc dng b.ng, k.hu vrc triTing th.p, ci.ra song, yen bin).
- Xãy dimg cac kjch bàn d sin sang phuung an t chrc bó phiu tai cáo
dja dim so' tan tp trung trong tIuh huMg xáy ra thiên tai IOn.
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3. Dài Truyn hinh Vit Nam, Dài Ting nói Vit Narn, Thông thn x Vit
Narn và các ca quan thông t.n, báo chI cia Trung uang và dja phi.rGng thung
xuyên cQp nht thông tin, din bin thôi tit, thiên tai d ngi.thi dan bit, chü
dng phông tránh.
4. Các B ngành theo chtrc näng, nhim v%1, trên ci s& ban tin nhn dnh,
d báo cüa Trung tarn Dir báo khI tuçlng thüy vri Qu6c gia, chU dng cp nh.t
và tri& khai phucing an rng phó vii thiêri tai, dam báo an toàn trong thii gian
b.0 ci,
5. T chic tr1rc ban nghiêrn tc, thu&ng xuyên báo cáo v Ban Chi do
TWPCTT Va Uy ban Quc gia TfPSCfl và TKCN, các B ngành lien quan dê
xir 1' kjp thii các tInh hung.
6. Báo cáo k& qua tIc hin v Ban Chi do Trung uang v phàng, cbng
thiên tai trurc ngày 30/3/2021 d tng hçip, báo cáo Thu tuóng ChInh phü./.
Noi u/ian:
- Nhu trên;
- TIii tu&ng ChInh phü;
- Phó Thi tu'óng — Tiiràng ban;
-BNi vy;
- Các thành viên Ban Chi dao;
- Luu VT, UPKP (DHIJP). (A2.0)
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