
            
                            Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 
Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn 

biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
đời sống của người dân. Ở tỉnh ta, một số đoạn bờ biển, đường giao thông bị sạt 
lở, một số địa bàn có nguy cơ ngập lụt, khi mưa lớn. Trước diễn biến khó lường 
của tình hình mưa bão hiện nay, nhất là trên Biển Đông đang tiếp tục hình thành 
các đợt áp thấp nhiệt đới, các cơn bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta.  

Thực hiện Công văn số 05-CV/TU, ngày 21/10/2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 
tai, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Các cấp ủy cơ sở và đoàn thể Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 
Kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 14/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ về tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.  

2. Cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực tham gia công tác 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiểu tổn thất về kinh 
tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện 
Công văn này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Như trên,   
- Đoàn Khối và Hội CCB Khối, 
- Thường trực Đảng ủy,                      
- Lưu VP, TGDV. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 
 

                   Phạm Thị Tố Loan 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG UỶ KHỐI  

 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 197 - CV/ĐUK 
Tăng cường công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 Bình Thuận, ngày 29  tháng 10 năm 2020 
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