ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 /UBND

Bồng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2020

V/v tăng cường quản lý cây
xanh; phòng, chống thiên tai
đảm bảo an toàn cho người, nhà
ở và công trình xây dựng mùa
mưa bão năm 2020.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trường học;
- Trưởng 11 khu phố.
Thực hiện Công văn số 134/QLĐT ngày 05/8/2020 của Phòng Quản lý đô
thị thị xã Hoài Nhơn về việc tăng cường quản lý cây xanh; phòng, chống thiên tai
đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020
và Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn
về việc phê duyệt phương án phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
của Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã Hoài Nhơn.
Để tăng cường quản lý cây xanh; đảm bảo công trình, nhà ở an toàn trong
mùa mưa bão sắp đến, UBND phường Bồng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị
trường học và trưởng 11 khu phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường quản lý cây xanh
Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các cây đã đến tuổi già cỗi, cây
hoặc một phần của cây dễ gãy đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương
tiện và công trình; cây bị sâu bệnh có nguy cơ gây bệnh trên diện rộng. Triển khai
cắt tỉa cây bóng mát; các bộ phận của cây bị mục rỗng, khô, chết… có nguy cơ gây
mất an toàn; gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng để cây không bị nghiêng
ngả đổ; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gãy.
2. Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và nhà ở
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giằng chống
đảm bảo an toàn nhà cửa trước mùa mưa bão
3. Đối với các công trình đang thi công xây dựng:
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trường học đề nghị đơn vị thi công phải có biện
pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận
trong mùa mưa bão.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị trường học và trưởng 11 khu phố phối hợp triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có nảy sinh vấn đề vướng mắc cần phải
báo cáo kịp thời về UBND phường để xin ý kiến chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đảng ủy (thay b/c);
- Lưu: VT.
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