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THÔNG BÁO 
Về việc tin cuối cùng về cơn bão số 16 (Tembin) 

     

 

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện 

nay cơn bão số 16 (Tembin) đã suy yếu thành vùng ấp thấp nhiệt đới, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban 

ngành thành phố, thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực 

hiện một số nhiệm vụ sau đây:  

1. Giao Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố thông báo cho các cơ 

quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tin cuối cùng về bão số 16. 

Khẩn trương khôi phục lại các hoạt động bình thường sau bão; tổng hợp báo cáo 

kết quả thiệt hại do bão số 16 gây ra về Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có); 

đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đối phó với cơn bão số 16 

nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trong thời 

gian tới. 

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công 

Thương, Công ty Điện lực Cần Thơ và các sở, ban ngành thành phố có liên quan 

theo chức năng nhiệm vụ của mình, tập trung đảm bảo giao thông; đảm bảo điện 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; chỉ đạo bơm tiêu úng kịp thời. 

3. Giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường 

công tác kiểm tra tình hình giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu sau 

bão, không để xảy ra tăng giá. 

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ người dân ổn định 

cuộc sống sau bão. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tin cuối cùng về cơn bão 

số 16 (Tembin) đến Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trương cơ quan, đơn vị có liên quan 

được biết và tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố (1); 

- Các Sở, ban ngành thành phố; 

- TV. Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố;  

- Công ty Điện lực Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ; Đài PT và TH thành phố; 

- VP UBND thành phố (2ABC); 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu VT.HN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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