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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:        /UBND-KT 
V/v triển khai cấp bách công tác 

ứng phó với cơn bão số 9 trên địa 

bàn thị xã 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày       tháng     năm 2020 

    

   Kính gửi:  

     - UBND các xã, phường; 

     - Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

      

Thực hiện Văn bản số 7241/UBND-KT ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc triển khai cấp bách công tác ứng phó với bão số 9, trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Thông báo số 61-TB/TU ngày 27/10/2020 của Thường trực Thị ủy 

về triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã; 

 Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, để đảm bảo an toàn cho tính 

mạng, tài sản của người dân, cơ quan nhà nước. Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn 

yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện ngay các công việc sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-PCTT ngày 26/10/2020 

và Công điện số 02/CĐ-PCTT ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND thị xã về việc 

triển khai ứng phó với bão số 9; Công văn số 7241/UBND-KT, ngày 27/10/2020 

của UBND tỉnh Bình Địnhvề triển khai cấp bách công tác ứng phó cơn bão số 9; 

Công văn số 42-CV/TU, ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng 

cường công tác phòng, chống bão số 9. 

2. Yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà bắt đầu từ 22 giờ 00 ngày 

27/10/2020 cho đến khi có tin cơn bão số 9 suy yếu không còn nguy hiểm; cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không ra đường 

khi xảy ra bão, mưa lớn (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc 

biệt khẩn cấp). Thông báo người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước 

uống bảo đảm đủ dùng trong thời gian ở nhà.  

3. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng 

thủy sản, trên tàu cá, tàu vận tải neo đậu, lán trại tạm công trình đang thi công xây 

dựng, kể từ 20 giờ 00 ngày 27/10/2020 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 9.  

4. Khẩn trương tổ chức sơ tán người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ 

xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, vùng ven sông, ven suối, ven biển, các vùng 

thấp trũng, ngập úng đến nơi an toàn, hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 27/10/2020. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN thị xã trước 18 giờ 00 ngày 27/10/2020.  
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5. Khẩn trương thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động 

đảm bảo an toàn tuân thủ theo các quy định nêu trên.  

6. Giao UBND các xã, phường bố trí, phân công lực lượng chức năng tổ 

chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định nêu trên. Trường hợp, người 

dân không chấp hành thì kiên quyết xử lý, cưỡng chế để đảm bảo an toàn. 

UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 
- TT. Thị uỷ (B/c); 
- TT. HĐND thị xã; 
- CT, PCT. UBND thị xã; 
- BCH PCTT&TKCN thị xã; 
- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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