
 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 
 

 

Tiếp theo Công điện số 4179/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 và số 4205/CĐ-

UBND ngày 26/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 

hiện công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển tổ chức thực hiện 

nghiêm Công điện số 4179/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 và số 4205/CĐ-UBND 

ngày 26/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục phối hợp với Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 

quan liên quan khẩn trương rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động, di dời các lao 

động, người dân còn trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đảm bảo an 

toàn trước 18 giờ 00 ngày 27/9/2022; chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ tài 

sản cho người dân./. 

 

 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- CT và PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Chi cục thủy sản; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.  PHT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày       tháng  9  năm 2022 

V/v ứng phó với cơn bão số 4 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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