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THÔNG BÁO
Về việc chủ động phòng, chống và ứng phó với bão số 4 mưa lớn dông, 

lốc, gió giật mạnh trên địa bàn phường Văn Đức

Thực hiện Công văn số 60/PCTT&TKCN-VP ngày 27/9/2022 của Ban 
chỉ huy PCTN&TKCN thành phố Chí Linh về việc chủ động phòng, chống và 
ứng phó với diễn biến bão số 4.

Để chủ động phòng, chống và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 4 và 
mưa lớn, dông, lốc, gió giật mạnh trên địa bàn phường Văn Đức; Ủy ban nhân 
dân phường yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
phường Văn Đức, các ban, ngành, đoàn thể, các Trường học, HTX Nông nghiệp 
phường, Trưởng các KDC, cùng toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện một số 
nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4, bản tin cảnh báo thiên tai qua các 
phương tiện thông tin đại chúng để thông tin kịp thời cho các tổ chức,cá nhân, chủ 
động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn; chủ động chỉ đạo nhân 
dân thu hoạch nhanh diện tích cây rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, chủ 
động phương án bảo vệ diện tích cây rau màu, cây ăn quả, diện tích lúa , chú ý 
phương án chống úng khu vực trũng thấp.

Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, thủy lợi, đê 
vùng; chú ý các trọng điểm công trình, đập, hồ chứa nước thủy lợi, sạt lở bãi 
sông, các công trình còn đang thi công để chủ động ứng phó khi có tình huống 
theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, ứng phó 
phù hợp, kịp thời đảm bảo có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời đảm bảo yêu 
cầu phòng, chống bão, mưa, lũ, úng ngập, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Xây 
dựng phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố 
chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp, đảm 
bảo antoàn,yêu cầu nhân dânchủ động thu hoạch các loại cây trồng đã đến kỳ thu 
hoạch và có phương án bảo vệ diện tích lúa, cây rau màu, cây ăn quả.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động kiểm tra trạm bơm, hồ đập triển 
khai phương án phòng chống úng khi có mưa, bão, úng, lũ, ngập, lốc, sét, mưa 
đá và gió giật mạnh, đảm bảo các khu ngập úng, chỉ đạo trạm bơm Tý Mỏ tăng 
cường công tác bơm khi có tình uống ngập úng xảy ra,triển khai ngay các biện 
pháp giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, hồ chứa nước 
thủy lợi, kênh tiêu thoát lũ để kịp thời tiêu thoát nước khi có mưa lớn. Kiểm tra, 
tu bổ các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ đổ sập khi có bão, mưa lớn 
xảy ra.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tuyên truyền đến 



từng thành viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân biết được để phòng, chống bão, 
mưa, lũ,úngngập, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sẵn sàng tham gia các hoạt động 
ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra.

Đài phát thanh phường tăng cường thời lượng phát sóng; thường xuyên 
thông báo diễn biến tình hình thời tiết; làm tốt công tác thông tin truyền thông để 
các ngành và nhân dân chủ động phòngtránh.

Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn phường, bám sát địa bàn được phân công, chủ động kiểm tra và chỉ đạo 
việc triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả khi có sự cố xảyra.

Thường trực BCH PCTT &TKCN phường tổ chức trực ban nghiêm túc, 
theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 4 để xử lý kịp thời các tình huống có thể 
xảy ra.

UBND phường yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
phường, trưởng ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, HTX DVNN phường, Trưởng 
các KDC, các tổ chức, cá nhân nêu trên cùng toàn thể nhân dân nghiêm túc tổ 
chức thực hiện./.
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