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b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị sẵn sàng bắn pháo hiệu báo động tại
02 điểm: Vĩnh Xương huyện Tân Châu (đồn biên phòng 905), Vĩnh Ngươn thị xã
Châu Đốc (đồn biên phòng 945) theo quy định: báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại
quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ khi có
lệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Sở Giao thông vận tải, Đoạn Quản lý Đường sông số 13:
a) Điều động phương tiện giúp các địa phương di dời dân tránh bão, tăng cường
kiểm tra hoạt động của bến phà, bến đò, tàu thuyền khi có lệnh của Ủy ban nhân dân
tỉnh cấm các phương tiện thuỷ lưu thông trên sông.
b) Phối hợp cùng các ngành có liên quan duy trì lưu thông trên quốc lộ 91,
không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau bão.
5. Sở Thủy sản:
Hướng dẫn cho ngư dân neo đậu bè; các biện pháp bảo vệ đăng quầng, ao hầm
trước khi bão đến. Khi có lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các
huyện, thị, thành phố cấm ngư dân đưa tàu thuyền ra khai thác trên sông và đồng
ruộng. Điều động phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng chống bão.
6. Sở Giáo Dục và Đào tạo:
a) Xây dựng phương án phòng chống bão của ngành giáo dục.
b) Khi có lệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân các
huyện, thị, thành phố huy động mọi lực lượng bảo vệ an toàn tài sản, cơ sở vật chất
của ngành, tính mạng của học sinh, giáo viên, cho học sinh nghỉ học.
c) Khắc phục hậu quả của bão, đảm bảo các hoạt động của ngành trở lại bình
thường trong thời gian sớm nhất.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Phối hợp với các ngành có liên quan xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu
quả sau cơn bão đi qua.
8. Sở Y tế:
Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, các phương tiện cấp cứu cũng như phương tiện cứu
thương thật chu đáo. Các bệnh viện tỉnh và huyện cũng như trạm y tế xã phải luôn
sẵn sàng ứng cứu khi có tai nạn xảy ra. Phối hợp với các ngành liên quan xử lý tình
hình dịch bệnh xảy ra (nếu có) sau bão.
9. Sở Lao động Thương binh và xã hội:
Triển khai thực hiện cứu trợ kịp thời, đồng thời phối hợp với các ban ngành,
đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức vận động, quyên góp, tiếp
nhận, phân phối hàng hóa cứu trợ cho các đối tượng bị thiệt hại và hỗ trợ cho người
dân khắc phục hậu quả sau bão.

