
  

UBND TỈNH PHÚ YÊN 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:           /TB-KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày          tháng 9  năm 2022 

  

 

THÔNG BÁO 
TRỰC PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 4 (NORU) 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4953/UBND-KT 

ngày 25/9/2022 về chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với bão Noru. 
Để chủ động ứng phó với diễn biễn của bão, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo: 

1. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN của Ban thường xuyên kiểm 
tra, theo dõi, đôn đốc về công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước và trong khi 

mưa bão xảy ra, công tác khắc phục hậu quả sau bão. 

2. Tất cả CBCCVC các phòng, đơn vị phải kiểm tra, giằng néo, che chắn, di dời 

tài liệu, kê kích thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ làm việc của mình có thể bị hư hại 
khi bão xảy ra. 

Tham gia công tác phòng, chống lụt bão khi có lệnh điều động, phân công trực, 
phối hợp với lực lượng thường trực tại chỗ xử lý những diễn biến, phát sinh trong 
lúc thiên tai xảy ra và trong trong trường hợp khẩn cấp. 

3. Phòng Quản lý doanh nghiệp nhắc nhở, đôn đốc cho các doanh nghiệp tại 
Khu kinh tế và các KCN chủ động triển khai các biện pháp phòng chống  bão tại 

doanh nghiệp; tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cơ quan 
khi có tình huống khẩn cấp xảy ra để chỉ đạo giải quyết. 

4. Giao Trưởng Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng khẩn trương thông báo cho các 
đơn vị thi công chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão để bảo vệ các 

công trình, hạ tầng trong khu kinh tế và các KCN. 

5. Giao Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích chủ động triển khai các biện 

pháp để bảo vệ hạ tầng, tài sản tại các KCN được giao quản lý, sử dụng. 

6. Về phân công trực:  

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Tiểu đội tự vệ cơ quan chấp 
hành nghiêm lịch phân công trực dưới đây: 

a. Tại trụ sở cơ quan (353 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa): 
 

Ngày trực Trực Ban Chỉ huy Trực CBCNV Thời gian trực 

Từ ngày 
27/9/2022 

đến 
28/9/2022 

Đỗ Thanh Thái 

 

Nguyễn Lê Thế Bình 
Nguyễn Hoài Nam 

Huỳnh Viết Trọng 
Nguyễn Văn Bảo 

Bắt đầu từ 17h 
ngày 27/9/2022 

đến 7h ngày 
28/9/2022 

 

b. Tại trụ sở Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng (175 Trần Hưng Đạo - TP Tuy 

Hòa): 
Giao Trưởng Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm phân công trực tại 

đơn vị.  



  

c. Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ công ích và tại các KCN: 

 Giao Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích chịu trách nhiệm phân công trực 
tại đơn vị.  
 

* Lưu ý: 
1- Đảm bảo phân công trực đầy đủ trong ca trực. Thực hiện nghiêm chế độ trực 

24/24 giờ theo dõi diễn biến tình hình thiên  tai, lụt, bão ở đơn vị để kịp thời xử lý 
các tình huống khẩn cấp.  

2- Tiếp nhận công văn, công điện và các thông tin về diễn biến tình hình lụt, bão từ 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh và của các ngành, các cấp.  

3- Chỉ đạo, điều hành kịp thời các lực lượng PCTT và TKCN cơ quan, tiểu đội tự vệ 
và CBCCVC khi có tình huống diễn biến phức tạp về lụt, bão, thiên tai xảy ra.  

4- Xử lý bước đầu các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức 
thấp nhất hậu quả xảy ra. 

5- Xử lý khắc phục kịp thời các tình huống do mưa, bão gây ra, nếu có sự cố đe doạ 
nguy hiểm  phải kịp thời báo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cơ quan và cấp trên  

để chỉ đạo kịp thời. 
  

Căn cứ các yêu cầu và lịch phân công trực, các phòng, ban, trung tâm và 

CBCNV có tên trên nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: Sở 

NN &PTNT (b/c); 

- Trưởng ban QL KKT; 

- Các PTB QLKKT; 

- Các phòng, ban, trung tâm; 

- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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