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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 10 năm 2022 

V/v triển khai Công điện số 

32/CĐ-QG hồi 10g00, ngày 

12/10/2022 của Ban chỉ đạo Quốc 

gia về PCTT - Ủy ban quốc gia 

ứng phó sự cố thiên tai và TKCN. 

 

 Kính gửi:   

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

- Doanh nghiệp các KCN. 

Thực hiện Công điện số 32/CĐ-QG hồi 10g00 ngày 12/10/2022 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn,  

Thực hiện theo Văn bản số 125/BCH-VP ngày 12/10/2022 của Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc triển khai Công điện số 

32/CĐ-QG hồi 10g00, ngày 12/10/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT - Ủy ban 

quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; 

Sáng nay (12/10), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển 

Đông. Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 

116,5-118,5 độ Kinh Đông. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ 

đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ 

ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh 

Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp 

thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ 

cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ 114,0 đến 118,5 độ Kinh 

Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao 

chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Nhằm chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên trên Biển Đông, 

Ban Quản lý các KCN đề nghị các Công ty khẩn trương và nghiêm túc thực hiện 

các biện pháp sau: 

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

báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho cán bộ, công nhân viên chủ động các 

biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 



2 

 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn các cấp khi có sự thay đổi thành viên, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên. 

- Rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trên 

địa bàn đảm bảo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời hiệu 

quả. 

- Các số điện thoại đường dây nóng để Doanh nghiệp liên hệ: 

+ Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh: 0254.3828.999 

+ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III: 0254.3850.950 

+ Ban Quản lý các KCN:  

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 02543. 527.077 

Đ/c Trần Hữu Thông – Phó trưởng Ban: 0912.681.799 

Đ/ Phạm Thị Loan – Trưởng phòng QL TN&MT: 0983.830.278 

  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 
- Sở NN và PTNT; 

- TT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Đ/c Trưởng Ban (b/c); 

- Lưu VT, MT.  

   

 

 Trần Hữu Thông 
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