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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 14 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn
và giảm nhẹ thiên tai năm 2007

Năm 2006, thiên tai ñặc biệt là bão với cường ñộ rất mạnh ñã liên tiếp xảy ra
trên các vùng biển và ñất liền nước ta, gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, công
trình hạ tầng của Nhà nước và nhân dân các tỉnh ven biển.
Ở tỉnh ta, mặc dù vùng ñất liền không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, hoặc
áp thấp nhiệt ñới (ATNð) nhưng thiệt hại về người và tàu thuyền của ngư dân
Bình ðịnh ñi ñánh bắt tại các vùng biển cả nước tương ñối lớn.
Quý I năm 2007, do lượng mưa trong năm 2006 thiếu hụt nhiều so với trung
bình nhiều năm, nên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ñang thiếu trầm
trọng; tình hình thiên tai ñã có những biểu hiện bất thường như áp thấp nhiệt ñới
xuất hiện sớm ở vùng biển phía Nam hồi ñầu tháng 01/2007, mưa ñá, lốc xoáy
diễn ra ở nhiều nơi… Theo Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng Thủy văn do
ảnh hưởng trở lại của hiện tượng LANINA, thiên tai năm 2007 có khả năng sẽ
diễn biến rất phức tạp và bất thường, cần ñề phòng khả năng xảy ra mưa lũ lớn
trên diện rộng.
ðể chủ ñộng trong công tác phòng tránh, ñối phó lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn,
giảm nhẹ thiên tai năm 2007 theo phương châm “Chủ ñộng phòng tránh, ñối phó
kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” hạn chế ñến mức thấp nhất
thiệt hại có thể xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban,
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Trong quý 2 năm 2007, tổ chức tổng kết, ñánh giá rút kinh nghiệm công
tác phòng tránh, ñối phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006; kiện toàn Ban
chỉ huy PCLB & TKCN các cấp, các công trình trọng ñiểm do Thủ trưởng các
ñơn vị, Chủ tịch UBND các cấp làm Trưởng ban ñể tăng cường trách nhiệm, năng

