
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 10 năm 2022 

V/v chủ động sẵn sàng ứng phó với 

bão trên Biển Đông (bão Nesat). 

 
 

 Kính gửi:   

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

- Doanh nghiệp các KCN. 

 Thực hiện theo Công văn số 129/BCH-VP ngày 16/10/2022 của Ban chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc sẵn sàng chủ động ứng 

phó với bão trên Biển Đông (bão Nesat). Ban Quản lý các KCN triển khai đến các 

Doanh nghiệp những nội dung sau: 

Theo dự báo của Đài Khí tư ng thu  văn tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu, H i 19 

gi  ngày 16 1 , vị trí t m bão   vào khoảng 19,8 độ V  B c; 118,9 độ Kinh Đông, 

cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 88 km về phía Đông Đông B c. Sức gió mạnh 

nh t v ng gần t m bão mạnh c p 11 (1 3-117km gi ), gi t c p 13, di chuyển theo 

hướng T y T y B c với tốc độ khoảng 2 km h. 

Dự báo trong 24 gi  tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng T y T y Nam, 

m i gi  đi đư c khoảng 15 km h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 gi  ngày 

17 1 , vị trí t m bão   khoảng 19,2N-115,5E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

53 km về phía Đông B c. Sức gió mạnh nh t c p 12, gi t c p 15. V ng nguy hiểm 

trong 24 gi  tới t  v  tuyến 17, -21,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E. Cảnh báo 

c p độ rủi ro thiên tai do bão: c p 3.  

Trong 48 đến 72 gi  tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng T y T y 

Nam, m i gi  đi đư c 1 -15km, cư ng độ mạnh c p 1 -11, gi t c p 13.  

Để chủ động ứng phó với cơn bão Nesat, Ban Quản lý các KCN đề nghị các 

Doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ, thư ng xuyên c p nh t thông tin diễn biến của bão 

Nesat. Sẵn sàng chủ động ứng phó và triển khai các phương án ứng phó, phòng 

chống các tình huống có thể xảy ra.  

2. Kiểm tra, chằng chống, gia cố trụ s , nhà xư ng, kho bãi, hệ thống lưới 

điện, hệ thống thông tin của Công ty.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi về diễn biến của cơn 

bão đến ngư i lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngư i lao động và giảm 

thiểu mức thiệt hại về tài sản của cá nh n và tổ chức. 

4. Các số điện thoại đư ng d y nóng để Doanh nghiệp liên hệ: 

+ Thư ng trực BCH PCTT và TKCN tỉnh: 0254.3828.999 

HỎA TỐC 



+ Trung t m phối h p tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III: 

0254.3850.950 

+ Ban Quản lý các KCN: 02543.816.640 

+ Phó Trư ng ban: Trần Hữu Thông- 0912681799 

+ Trư ng phòng QL môi trư ng: Phạm Thị Loan- 0983830278 

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

thực hiện./.  

 

Nơi nhận:           KT.TRƯỞNG BAN 

- Như kính gửi;                     PHÓ TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (b/c); 

- S  NN và PTNT; 

- TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Đ c Trư ng Ban (b c); 

- Đ c P.Sơn (đăng website Ban); 

- Lưu VT, MT.           

      

 

       Trần Hữu Thông 
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