
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NN Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2022 

V/v thực hiện công tác phòng, chống, 

ứng phó cơn bão số 4 (Noru)  
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị (Thành viên Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai - TKCN và phòng thủ dân sự huyện); 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3215/UBND-NNTN ngày 27/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru) trên địa 

bàn tỉnh (có văn bản gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - 

TKCN và Phòng thủ dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, 

thực hiện có hiệu qủa các nội dung tại các Văn bản, Công văn chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh, UBND huyện (Công văn số 3215/UBND-NNTN ngày 27/9/2022 của 

UBND tỉnh; Công văn số 2819/UBND-NN, ngày 23/9/2022 về việc chủ động ứng 

phó với mưa lớn trên địa bàn; Công văn số 2835/UBND-NN, ngày 26/9/2022 của 

UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ và mưa 

lớn; Công văn số 2835/UBND-NN, ngày 26/9/2022 của UBND huyện về việc thực 

hiện công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ và mưa lớn; Công văn số 

2858/UBND-NN, ngày 27/9/2022 của UBND huyện chủ động thực hiện công tác 

phòng, chống, ứng phó cơn bão số 4 (Noru) trên địa bàn và các Văn bản khác có 

liên quan...). 

2. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - TKCN và 

Phòng thủ dân sự huyện thực hiện theo sự phân công bám sát địa bàn các xã, thị 

trấn để thực hiện công tác phòng, chống bão, lũ tại cơ sở (tại Thông báo số 

292/TB-BCH, ngày 14/7/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện về phân công thành viên Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện phụ trách địa bàn). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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