UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4604 /UBND-PCTT

Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức thực hiện Công điện số
11/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố;
- UBND 27 phường thuộc Thành phố.

Thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. UBND thành phố Huế yêu cầu:
1. Các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, Các đơn vị sự
nghiệp thuộc Thành phố, Các Trường học trên địa bàn Thành phố, UBND 27
phường thuộc Thành phố:
- UBND 27 phường
+ Rà soát, thống kê thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn đơn vị để kịp thời
hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục thiệt hại.
+ Vận động nhân dân tại địa phương; đồng thời triển khai thực hiện công
tác vệ sinh, khắc phục các sự cố trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức triển khai công tác vệ sinh trong khuôn viên, xung quanh Trụ sở
của đơn vị.
- Huy động lực lượng để hỗ trợ, phối hợp người dân trong công tác vệ sinh,
khắc phục thiệt hại; tổng vệ sinh, thu dọn cây đỗ gãy trên địa bàn đơn vị từ chiều
ngày 18/9/2020 đến ngày 20/9/2020, cao điểm là Ngày Chủ Nhật xanh 20/9/2020.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị Trường học trực thuộc tổ
chức vệ sinh, khắc phục các sự cố tại khuôn viên các Trường học.
2. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế: Khẩn trương triển khai công tác
khắc phục, xử lý các cây xanh bị ngã, đỗ, hư hỏng trên các tuyến đường, các điểm
xanh và công cộng thuộc đơn vị quản lý.
3. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế: Tổ chức triển
khai đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên
quan để thực hiện công tác tập kết, thu gom, vận chuyển rác kịp thời, không để xảy ra
tình trạng ùn ứ rác gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.
4. Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn
Thành phố: Giao Phòng Quản lý Đô thị khẩn trương kiểm tra, rà soát để kịp thời
khắc phục các sự cố về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông do Bão số
05 gây ra.
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5. Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ động
theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu; kịp thời tổng
hợp, báo cáo UBND thành phố Huế đối với những đơn vị, địa phương không triển
khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố Huế.
6. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thành phố thông tin kịp
thời các công điện của UBND tỉnh, công văn chỉ đạo của UBND Thành phố cho các
cơ quan, đơn vị để chung tây khắc phục hậu quả cơn bão gây ra; tuyên dương những
tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hoạt động khắc phục bão lụt.
7. Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố huy động lực
lượng để hỗ trợ các đơn vị và người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão; tổng vệ sinh,
dọn dẹp hệ thống cây xanh bị đỗ gãy, đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các Cơ quan, Đơn vị có Trụ sở (để phối hợp)
trên địa bàn Thành phố;
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, PCVP phụ trách; (gửi trên HTQLVB)
- VT, CV, D.200.

Trần Song
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