
    TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:       /CTHADS-VP 
V/v Triển khai Công điện số 07/CĐ-PCTT của 

Trưởng Ban Ban Chỉ huy PCTT - UBND tỉnh 

và thực hiện phòng chống cơn bão số 4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 Bình Định, ngày      tháng    năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

      - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các,  

         huyện, thị xã, thành phố.  

Theo dự báo thời tiết, cơn bão có tên Quốc tế Noru đang tiến vào Biển 

Đông (trở thành cơ bão số 4), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

13-14, giật cấp 16, dự kiến chiều tối ngày 27/9/2022 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung bộ, trong đó có tỉnh 

Bình Định. 

Thực hiện Công văn số 452-CV/TU, ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy Bình 

Định; Công điện số 3041/CĐTCT, ngày 26/9/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng 

cục THADS và Công điện số 07/CĐ-PCTT, ngày 25/9/2022 của Trưởng Ban 

Ban Chỉ huy PCTT -Tiềm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh về ứng phó 

với cơn bão số 4. Để chủ động phòng, chống bão, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo nói 

trên đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị và khẩn trương thực 

hiện một số công việc sau: 

1. Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, để chủ động ứng phó với bão. 

2. Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không thật sự cấp bách để tập trung 

triển khai phòng chống bão số 4. 

3. Phân công công chức, người lao động ứng trực tại cơ quan, đơn vị 

24/24 giờ để phòng, chống lụt bão; chỉ đạo công chức, người lao động đóng các 

cửa ra vào, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn nhà cửa, trụ sở, kho 

vật chứng; tắt hệ thống điện khi bão đổ bộ đến. 

4. Sắp xếp, bảo quản tài liệu, hồ sơ, tang vật tại cơ quan, kho vật chứng 

nhằm đảm bảo an toàn, không để ảnh hướng do mưa bão. 

5. Báo cáo kịp thời công tác phòng, chống lụt bão của đơn vị cho chính 



quyền địa phương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

(Kèm theo Công văn số 452-CV/TU, ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy Bình 

Định; Công điện số 3041/CĐTCT, ngày 26/9/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng 

cục THADS và Công điện số 07/CĐ-PCTT, ngày 25/9/2022 của Trưởng Ban 

Ban Chỉ huy PCTT -Tiềm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh). 

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục 

THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương triển khai và thực 

hiện nghiêm túc./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện);  

- Tổng cục THADS (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục (báo cáo); 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Vinh 
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