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CÔNG ĐIỆN KHẨN 
BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

ĐIỆN: 

  

- Ủy ban nhân dân thành phố,  

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc, 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, 

- Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo, 

  kiểm tra, giám sát phường xã. 

 

Để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa, lũ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu 

cầu: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy phường xã: 

- Chỉ đạo triển khai kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại, những khó khăn của 

Nhân dân để kịp thời hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống; tuyệt đối không để một 

người dân nào thiếu lương thực, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết.  

- Chỉ đạo các ngành chức năng, đồng thời phối hợp, vận động các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huy động tối đa lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, 

tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch sinh hoạt; khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng; 

cấp thuốc điều trị, khám chữa bệnh và kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát, 

lây lan sau mưa lũ. Kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình 

thiên tai, lũ lụt để nâng giá, găm hàng ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân phối 

tiền, hàng cứu trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kịp 

thời, đúng đối tượng, đúng qui định, đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai 

tránh tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, thanh tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng, 

kịp thời phát hiện, bổ cứu các sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội thành phố: 

Chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác cứu trợ người dân, khắc phục hậu 

quả lũ, lụt. Phối hợp tiếp nhận, phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa cứu trợ 

đến người dân. Thành lập lực lượng hội viên, đoàn viên trực tiếp xuống tại các địa 

phương bị ngập lũ để giúp Nhân dân, trường học, trạm y tế vệ sinh môi trường, 

tiêu độc khử trùng, phơi sấy thóc lúa...  

3. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo, giám 

sát phường xã trực tiếp xuống tận cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau 

lũ nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất và dân sinh. 



Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện, 

thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng và các ban Đảng TU,     (để báo cáo) 

- BCĐ Tỉnh về phòng chống thiên tai, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Trung tâm VH-TT, Cổng TTĐT TP, 

 (để đưa tin kịp thời)  

- Lưu. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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