
UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền ứng phó với  

cơn bão số 6 (bão NESAT) 

Trùng Khánh, ngày        tháng 10 năm 2022 

  

 

Kính gửi:  

    - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

Thực hiện Công văn số 1311/STTTT-TTBCXB ngày 19 tháng 10 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền ứng phó với 

cơn bão số 6 (bão NESAT). Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đề nghị các đơn 

vị, ban ngành, đoàn thể huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Thông tin kịp thời chính xác về diễn biến cơn bão số 6 (bão NESAT), 

công tác ứng phó của các cấp, ngành; khuyến cáo, hướng dẫn để người dân biết 

chủ động phòng chống mưa bão, mưa lũ cũng như tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương. 

2. Tăng thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão, mưa lũ để thông 

báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt là công tác ứng phó 

với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng 

nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. 

3. Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng phòng, chống và ứng phó 

trước các tình huống của cơn bão, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền 

về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về cơn bão bằng nhiều 

hình thức phù hợp với từng địa phương. 

4. Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào 

các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão gây ra. Trong 

đó đặc biệt chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra 

mưa, lũ sau bão và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ, ngập lụt.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các phó CT UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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