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Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão có tên quốc tế 

Noru đã tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 với sức gió vùng gần tâm bão 
mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 16. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ           
di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên   
vùng biển giữa và bắc Biển Đông, từ chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền khu vực Trung bộ, trong đó có tỉnh ta.      
Để tập trung triển khai tốt công tác phòng, chống bão, Ban Thường vụ Tỉnh ủy   
yêu cầu: 

 
1. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở hoãn tất cả 

các hội nghị, các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai 
công tác phòng, chống bão số 4. 

 
2. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo     

Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống bão 
tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

 
- Đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban     

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thị xã Hoài Nhơn. 
 
- Đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm     

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Huyện An Lão. 
 
- Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Huyện Phù Mỹ. 
 
- Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh: Huyện Vĩnh Thạnh. 

 
- Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng   

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Huyện Hoài Ân. 
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- Đồng chí Võ Đức Nguyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 
Công an tỉnh: Thị xã An Nhơn. 

 
- Đồng chí Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Huyện Tây Sơn và Huyện Tuy Phước. 
 
- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy Quy Nhơn: Thành phố Quy Nhơn. 
 
- Đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban       

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Huyện Vân Canh. 
 
3. Đối với các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo    

sự phân công của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, phân công      
1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách việc chỉ đạo, triển khai 
công tác phòng, chống bão số 4 trên địa bàn huyện Phù Cát (thay đồng chí    
Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh đang đi công tác nước ngoài). 

 
Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khẩn trương điều chỉnh chương trình công tác, 
bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến của bão và tập trung chỉ đạo các địa phương 
triển khai tốt công tác phòng, chống cơn bão số 4 theo tinh thần chỉ đạo của    
Trung ương và của tỉnh./. 

 
 
  Nơi nhận:                                                     
- Như kính gửi, 
- CPVP, CVK1, K7, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
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