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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2011

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2011 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Trong năm 2010, tỉnh Quảng Ngãi ñã bị ảnh hưởng của 06 cơn bão, 04 áp thấp
nhiệt ñới, 03 ñợt lũ và 02 ñợt tố lốc, gây thiệt hại nặng về người, tài sản và các công
trình hạ tầng trên ñịa bàn tỉnh, bao gồm: 32 người chết, mất tích; 45 người bị thương;
tổng giá trị thiệt hại về kinh tế 474,03 tỷ ñồng.
Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quảng Ngãi, trong mùa mưa bão năm 2011,
số cơn bão và ATNð trên biển ðông có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm
(TBNN). Thời gian bắt ñầu xảy ra sớm hơn nhưng thời gian kết thúc tương ñương
quy luật TBNN; trong ñó, sẽ có từ 5-7 cơn ảnh hưởng ñến Việt Nam, 2-3 cơn ảnh
hưởng trực tiếp ñến khu vực Trung Bộ. Do ñó ñể chủ ñộng phòng, tránh, ứng phó kịp
thời và khắc phục sớm hậu quả do thiên tai, hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về
người và tài sản trên ñịa bàn tỉnh góp phần giữ vững ổn ñịnh phát triển kinh tế xã
hội, an ninh quốc phòng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
1. Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
a) Tổ chức tổng kết, ñánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, ñiều hành,
phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010. Chú trọng nâng cao
năng lực ñiều hành, chỉ huy thực tế thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch số 3378/KH-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh thực hiện Chiến
lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ñến năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh và
Kế hoạch Quản lý Rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020 ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 164/Qð-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh; ðề án
Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm
2020; rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch, dự án ñể chủ ñộng phòng, tránh thiên tai, biến
ñổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng ñồng về
các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh, ứng phó; bổ túc kiến thức, phổ biến
kinh nghiệm trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ mới
ñược bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực.
b) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn theo nội
dung Nghị ñịnh số 14/2010/Nð-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ quy ñịnh về tổ
chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ ñạo Phòng chống lụt bão
Trung ương, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành
và ñịa phương, theo hướng thống nhất công tác chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện nhiệm
vụ phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở mỗi ñịa phương, ñơn vị.

