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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão
và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng
của hiện tượng biến ñổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng El Nino, tình hình thiên tai, lụt,
bão năm 2010 trong khu vực và ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp.
Nhằm hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và ñề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các ñoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên ñịa bàn thành phố triển khai thực hiện tốt
các công việc sau ñây:
1. Tiến hành tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là
PCLB-TKCN) năm 2009; ñề ra nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn
năm 2010 phù hợp với ñặc ñiểm từng ngành, từng ñịa phương.
2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB - TKCN các ngành, các ñịa phương theo Nghị ñịnh số
14/2010/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về tổ chức, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ ñạo PCLB Trung ương, Ban Chỉ huy
PCLB - TKCN các Bộ, ngành và ñịa phương.
3. ðề ra các biện pháp cụ thể ñể triển khai Chương trình hành ñộng thực hiện chiến lược
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ñến năm 2020 theo Chương trình số 08/CTr-UBND
ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và thực hiện kế hoạch
nâng cao nhận thức cộng ñồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng ñồng của thành phố
Cần Thơ giai ñoạn 2010 - 2020 theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và dự án ứng phó với biến ñổi khí hậu
với các ñề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và ñịa phương
ñảm bảo phát triển bền vững.
4. Giám ñốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, ñôn ñốc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác

