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CÔNG ĐIỆN 

V/v chủ động ứng phó cơn bão số 4 năm 2022 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ điện: 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng 

 Cơn bão Noru đang tiến vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 

bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy 

văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh 

cấp 13-14, giật cấp 16 (khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa), khi vào gần bờ có thể 

vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, 

dự báo chiều tối ngày 27/9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ 

vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây 

mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. 

 Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ 

sau bão, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Cục 

trưởng Cục THADS các tỉnh nêu trên tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện 

nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 855/CĐ-

TTg ngày 25/9/2022 và chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong đó, đặc biệt lưu 

ý thực hiện các nội dung: 

1. Cử lực lượng ứng trực tại cơ quan, đặc biệt là hồ sơ, tài liệu và kho vật 

chứng của cơ quan tránh để ngập nước và hư hỏng. Thường xuyên theo dõi, cập 

nhật diễn biến của bão, khẩn trương sử dụng các phương tiện, lực lượng tại chỗ 

để bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị.  

2. Không cử công chức đi công tác trong thời điểm đang xảy ra mưa bão để 

đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

3. Kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại do bão gây ra (nếu có), công tác ứng 

phó, các kiến nghị, đề xuất về Tổng cục THADS (qua Văn phòng Tổng cục) để 

kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý. 

Trên đây là nội dung Công điện, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh 

nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thái 
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