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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
______________

Số: 23 /2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc chủ động phối hợp ứng phó khi có tin bão khẩn cấp vào An Giang.
________________
Theo nhận định của các nhà khoa học khí tượng thuỷ văn, các cơn bão xuất hiện
vào nước ta từ khoảng tháng 11 đến tháng 12 hàng năm và thường có khả năng di
chuyển vào các tỉnh Nam bộ. Điều đó đã chứng minh qua cơn bão số 9 năm 2006,
cơn bão này đã đổ bộ vào các tỉnh miền Tây Nam bộ như Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần
Thơ, Bạc Liêu… gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân
dân.
Trong thời gian qua, tỉnh An Giang chủ yếu chỉ có kinh nghiệm phòng, chống lũ,
nên việc phòng, chống, đối phó với bão sẽ gặp khó khăn nếu không có sự chủ động
chuẩn bị phối hợp giữa các ngành, các cấp ngay từ trước. Do đó, để chủ động phối
hợp ứng phó phòng, chống bão khi có tin bão khẩn cấp vào An Giang, Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chỉ đạo cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm
kiếm cứu nạn trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận, báo cáo kịp thời các thông tin về bão, các
công văn chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về
Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời cung cấp tin cho cơ quan thông tin đại chúng, các
ngành, các cấp, địa phương cùng biết để cùng phòng chống bão.
b) Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên
phòng, Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan điều động các phương tiện vật tư,
nhân lực kịp thời ứng phó với bão, bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của nhân dân
và nhà nước.
c) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp phòng chống bão kịp thời.
2. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn An Giang:
Theo dõi dự báo, dự đoán chính xác diễn biến của bão, báo cáo về Ủy ban nhân
dân tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh:
a) Triển khai đưa lực lượng xuống các địa phương để ứng phó với bão, đặc biệt
là công tác di dời dân tránh bão đến nơi an toàn, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an ninh trật
tự, tài sản nhân dân.

