UBND XÃ PHÚ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /TB-BCH
Phú An, ngày 26 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó
cơn bão số 4 năm 2022 trên địa bàn xã Phú An
Kính gửi:
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN xã;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Gia Lai
V/v tập trung ứng phó với cơn bão số 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh;
Nay, BCH PCTT&TKCN xã thông báo đề nghị BCHQS xã, Công an xã, Văn
hóa xã hội xã, Trưởng các thôn, làng triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
- BCHQS xã, Công an xã: Chủ động bố trí lực lượng trực trong mùa mưa bão,
sẵn sàng lực lượng khi có mưa bão xảy ra.
- Văn hóa xã hội xã: Chủ động cập nhật thông tin, tuyên truyền thông tin qua
đài truyền thanh không dây khi có mưa bão xảy ra, thủy điện xả lũ đến nhân dân trên
địa bàn xã kịp thời.
- Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn. Các ban thôn,
làng tuyên truyền nhân dân chủ động phòng tránh mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về
người và của. Thống kê kịp thời tình hình thiệt hại về người, tài sản, hoa màu sau cơn
bão về BCH PCTT xã (thông qua Đc Phương tổng hợp, Lưu ý: Cập nhật tình hình
thiệt hại kịp thời trong vòng 24 giờ khi thiên tai xảy ra, quá 24 giờ UBND xã không
chịu trách nhiệm).
- Riêng làng Đêchơgang: Thông báo kịp thời đến nhân dân lưu ý không đi qua
nơi nước lũ về nhiều, không cho trẻ em tắm lội ở hồ Tờ Đo.
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN xã thực hiện tốt kế hoạch PCTT&TKCN
xã đã được phê duyệt
Đề nghị các thành phần nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. Đảng ủy xã;
- Lưu VT, ĐCNN.
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