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  UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                 
              Số:       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm 2021 

v/v chủ động ứng phó với thiên tai 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến hết sức phức tạp 

trên địa bàn tỉnh. 

 

 Kính gửi:   

- Các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN; 

- Các Doanh nghiệp trong các KCN. 

 Thực hiện Công văn số 10646/UBND-VP ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh; Và Công văn số 88/BCH-VP ngày 

23/8/2021 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc 

chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh; 

Theo nhận định thời tiết của Đài khí tượng thủy văn Bà Rịa – Vũng Tàu từ 

tháng 09-12/2021 có thể xuất hiện khoảng 6-9 cơn bão trên Biển Đông, khả năng 

bão xuất hiện nhiều trong tháng 10, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến 

khu vực biển và đất liền Nam Trung Bộ Có khoảng 1-2 đợt mưa lớn trên diện 

rộng kéo dài 4-6 ngày xuất hiện vào tháng 09-10/2021. 

Để kịp thời chủ động trong công tác ứng phó, phòng ngừa thiên tai trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp vào những tháng cuối 

năm Ban Quản lý các KCN yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN thực hiện các yêu cầu sau: 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để kịp 

thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai. 

- Cũng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, đảm bảo các 

thành viên có điều kiện tham gia tốt nhất; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Ban chỉ huy. 
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- Xây dựng phương án PCTT và TKCN của đơn vị (kèm theo các kế hoạch: 

tổ chức lực lượng, phương tiện; kế hoạch sơ tán đơn vị, kế hoạch tập huấn, huấn 

luyện, diễn tập… phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là phương án ứng phó 

với bão mạnh, siêu bão). 

- Rà soát, kiểm tra lại trụ sở, hệ thống nhà xưởng đảm bảo an toàn khi có 

thiên tai xảy ra. 

  Ban Quản lý các KCN đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:        TRƯỞNG BAN 
- Như trên;                          
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Đ/c P.Sơn (đăng Website Ban); 

- Lưu VT, MT.  

Nguyễn Anh Triết 
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