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Số:         /KKT-QLDN 
 

V/v Chủ động triển khai  

phòng ngừa, ứng phó với bão Noru 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

         
              Kính gửi:  Các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các KCN, KKT 

 

Thực hiện Văn bản số 4953/UBND-KT ngày 25/9/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên v/v Chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với 
bão Noru, mưa lũ. 

Để chủ động ứng phó siêu bão Noru (Cơn bão số 4), nhằm bảo vệ an 
toàn tính mạng cho người lao động, hạn chế thiệt hại tài sản, không để bị 

động, bất ngờ trong các tình huống, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên yêu 
cầu các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế: 

1. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưu lũ để chủ động 

triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão Noru, đảm bảo tuyệt đối an 
toàn cho người lao động; không để bị động, chủ quan, lơ là (nhận định đây 
là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh). 

2. Xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu để có biện pháp chằng, 

chống, đảm bảo an toàn nhà xưởng, kho tàng, bảo vệ vật tư, tài liệu, trang 
thiết bị, máy móc. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thực phẩm cần thiết để 

kịp thời ứng phó khi bão xảy ra.  
 

3. Tổ chức phân công trực ban 24/24 giờ trong thời gian bão, mưa lũ; 
phối hợp giữ thông tin liên lạc trong thời gian cơn bão xảy ra với Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai & TKCN Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên qua 
số điện thoại: 02573.828250 - 02573.826154. 

4. Kịp thời báo cáo nhanh diễn biến của thiên tai, tình hình thiệt hại 

(nếu có) cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.  

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đề nghị các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên chủ động triển 
khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh (b/c); 
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN CQ (biết); 
- Trưởng Ban BQLKKT (b/c); 
- Các Phó Tr.Ban BQLKKT (biết); 
- Các Phòng, Ban, Trung tâm; 
- Lưu VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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