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CHỈ THỊ
Về việc công tác phòng, tránh thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn
và giảm nghẹ thiên tai năm 2010
Nước ta là một trong những nước bị ảnh hưởng trực tiếp của biến ñổi khí hậu
toàn cầu, nên những năm gần ñây thiên tai, bão, lụt xảy ra nhiều hơn, diễn biến bất
thường, khó lường với tần xuất xuất hiện ngày một tăng, cường ñộ thiên tai lớn,
xuất hiện nhiều trị số cực ñoan, không còn tuân theo quy luật thời gian và không
gian (ñầu tháng 01/2010 ñã xuất hiện áp thấp nhiệt ñới ở phía Nam), ñối với tỉnh ta
những năm gần ñây thường xuyên xảy ra những trận bão, lụt trái mùa, với những
trận lũ lịch sử ñã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Vì
vậy công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) cần
ñược quan tâm và có kế hoạch cụ thể, chi tiết ñể bảo vệ tính mạng, tài sản, thành
quả lao ñộng của nhà nước, tập thể, các tổ chức kinh tế và của toàn dân, giảm nhẹ
ñến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
ðể chủ ñộng trong công tác phòng, tránh thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn
theo phương châm “Chủ ñộng phòng, tránh, thích nghi ñể phát triển”, khi thiên tai
xảy ra thì tổ chức “ðối phó kịp thời, khẩn trương và có hiệu quả” theo phương châm
“4 tại chỗ” nhằm hạn chế tối ña các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra,
góp phần ổn ñịnh xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2010 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Ngay trong quý II năm 2010, tổ chức tổng kết, ñánh giá, rút kinh nghiệm về
công tác chỉ ñạo phòng, tránh thiên tai, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn (gọi tắt là PCLB và TKCN) năm 2009, phát huy những việc ñã làm tốt, mang
lại hiệu quả thiết thực ñồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu
kém ñể có biện pháp, phương hướng, giải pháp khắc phục ngay trước mùa mưa
bão năm 2010.

