
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN CII! HUY PCTT VA TKCN D$c 1p  — Tu' do — Hinh phüc 

S: Ab /BCH HàN17i, ngàythángO2näm2O22 
V/v irng phó vói ret dim, ret hi 

KInh gi'ri: 
- UBND các qun, huyn, thj xã; 
- Các sâ, ban, ngành Thành phô. 

Ban Chi huy Phông, chng thiên tai và TIm kim cü'u nan  (PCTT và 
TKCN) thành phô Ha Ni nhn duçc van bàn s 90/VPTT ngày 16/02/2022 cüa 
Van phông thung trrc Ban chi dao  quôc gia ye phông, chông thiên tai v vic 
rng phó v9i ret dam, ret hai  khu vrc Bc B và Bc Trung Bt. 

Theo nhin djnh tr Trung tam Dir báo KTTV Quc gia, do tác dng cUa 
không kbI lath và mua, tü ngày 19-23/02, B&c B và Bc Trung B xãy ra dçit 
ret drn, ret hai  trên din rng, nhit d thp nht các tinh dng bng tü 8-10°C. 

Nhm chü dng ü'ng phó vri ret dam, ret hai,  Ban Chi huy PCTT và 
TKCN Thành phô die nghj UBND các qu.n, huyn, thj xä, các sô, ban, ngành 
Thành phô chi dao  triên khai thrc hin meit  s ni dung sau: 

1. Thithng xuyên theo döi chit ch các bàn tin cãnh báo, dir báo thiên tai, 
thi tiêt die thông báo, hthng dn kjp thii cho các cap chInh quyên, nhân dan 
chü dng phông tránh ret dam, ret hai  có th xày ra trong nhüng ngày t9i. 

2. Chi dao,  to chiirc kiêm tra, rà soát các phuong an img phó phi hçp vi 
diêu kin cii the tai  dija phuong, don vi, nht là chun bj phuong tin, 4t tu (vài 
bat, tam lgp các loai)  và Lçrc lugng xung kich tai Co so'; sn sang huy dng giüp 
nguo'i dan img phó, khac phiic, dam bâo nhanh chóng, kjp tho'i, hiu qua. 

3. Chü dng trin khai các bin pháp dam bào an toàn cho nguo'i, nhât là 
nguo'i già, tré nhO, h9c sinh, han  ch  hoat  dng ngoài trôi lath,  tuyt dôi không 
dung bêp than d suo'i m trong phOng kin. 

Thçrc hiên các bin pháp dam bão an toàn cho cay trng và 4t nuôi, d.c 
bit là diôi vâi vüng nüi có kha näng nhit d xung thp; huo'ng dn các h chàn 
nuôi v sinh, cüng c chung trai, che chin giü m, chü dng dir trü thirc an 
chông dói, chông ret, di chuyn gia s11c chän thà tir do v chung nuôi nhôt 
trong tIth huông cn thi& d dam bào an toàn; tang cuO'ng phông, chng djch 
beth cho gia süc, gia cam, thüy san; có bin pháp chông ret cho ma và din tIch 
lüa vi Dông Xuân mâi gieo cy và diu chith linh hoat 1ch gieo cy di vái 
diên tich cOn lai d tráth thiêt hai. 

4. Thông báo, huo'ng dn cho khách yang lai, khách du ljch; cm bin 
cành báo trên các tuyn duè'ng Co khâ näng xày ra suong mu, tron trugt d dam 
bão an toàn cho nguo'i tham gia giao thông. 
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5. Tang cung các hoit dng thông tin, truyn thông dua tin dçr báo, cãnh 
báo thi tiêt, thiên tai; tuyên truyên, phô biên, hithng dan ngtthi dan k nàng 11ng 
phó vii ret dam, ret hi, sucmg mu dê giám thiêu thit hi. 

(Tài 1iu truyn thông tham khão trên trang thông tin din tü cüa Ban Chi 
dao quôc gia ye PCTT: http.//phongchongthientai. mard. gov. vn/Pages/Ret-hai-
suong-muoi. aspx) 

6. T chirc tryt ban nghiêm tüc, thrnmg xuyên báo cáo v Ban Chi huy 
PCTT và TKCN Thành phô. 

Ban Chi huy PCTT và TKCN thânh ph Ha Ni dê nghj UBND các qun, 
huyn, thj xã, các si, ban, ngành Thành phô triên khai thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trén; 
- VP Ban C1ao Quôc gia ye PCTT; 
- D/c Chü tjch, các d/c PCT UBND Thành phô; 
- Van phông UBND Thành pho; 
- Các d/c Thành viên BCHI PCTT & TKCN TP; 
- Báo Ha Nôi mói, Kinh tê do th, Dâi PT-TH Ha 
Nôi(dê dua tin); 
- Lu'u: VP.
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