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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2007/CT-UBND

Ninh Kiều, ngày 16 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ
thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007

Năm 2006, trên ñịa bàn quận Ninh Kiều chịu ảnh hưởng nhiều của các
ñợt triều cường, mưa bão; trong ñó cơn bão số 9 ñã gây ra nhiều thiệt hại tài
sản, ảnh hưởng ñến ñời sống và sản xuất của nhân dân. Nhiều vùng trong cả
nước liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, riêng quận Ninh
Kiều ñã xảy ra nhiều lần sạt lở ở cặp rạch Cái Sơn ñe dọa tính mạng, thiệt hại
tài sản, gây ảnh hưởng không nhỏ ñến ñời sống sản xuất, sinh hoạt của người
dân và lưu thông của nhân dân.
Theo dự báo năm 2007, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn và tình hình lụt
bão, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, trái với quy luật. ðể chủ
ñộng và có các giải pháp ñồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 với phương
châm “Chủ ñộng phòng tránh, ñối phó kịp thời, khẩn trương khắc phục có hiệu
quả khi tình huống xảy ra và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân
dân và Nhà nước”; ñồng thời, ñể thực hiện tốt Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03
tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND
ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường
công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
gây ra năm 2007, UBND quận Ninh Kiều yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban,
ngành, ñoàn thể, tổ chức xã hội và Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Ninh
Kiều khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:
1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các
phường tổ chức tổng kết ñánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng,
chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006. Hướng
dẫn, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và phương án phòng, chống lụt bão

