
 UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BAN QUẢN LÝ  

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 
Số:            /KCN-VP 

 

V/v chủ động phòng, chống, ứng 

phó với cơn bão số 8 và mƣa lớn 

sau bão trên địa bàn tỉnh  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
 

          

 Hải Dương, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. 
 

Theo Trung tâm dự báo Khí tƣợng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tƣợng thủy 

văn tỉnh Hải Dƣơng, vào hồi 7 giờ ngày 13/10/2021, Cơn bão số 8 có vị trí tâm bão 

ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

260km về phía Bắc Đông Bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về 

phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), 

giật cấp 14 và đang hƣớng về phía đất liền nƣớc ta. Đây là cơn bão có cƣờng độ 

mạnh, di chuyển rất nhanh và ảnh hƣởng rộng. Dự kiến, từ đêm nay đến ngày 

14/10/2021, bão số 8 sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền nƣớc ta. 

Đài khí tƣợng Thủy văn tỉnh Hải Dƣơng nhận định: Do ảnh hƣởng của hoàn lƣu 

bão số 8, sau ảnh hƣởng kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 13/10/2021 đến hết 

ngày 15/10/2021 khu vực tỉnh Hải Dƣơng có mƣa vừa, mƣa to, có nơi mƣa rất to 

và dông, lƣợng mƣa phổ biến từ 80-120mmm có nơi cao hơn. Trong mƣa dông có 

khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối nay gió trên khu vực sẽ 

mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. 

Trƣớc tình hình diễn biến của cơn bão số 8, ngày 13/10/2021, Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh có Công điện số 03 chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 

huyện, thành phố, thị xã, các cấp và các ngành tập trung chỉ đạo để ứng phó khẩn 

cấp với cơn bão số 8 và mƣa lớn sau bão trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. Ban Quản lý 

các khu công nghiệp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, các Doanh nghiệp, chủ 

đầu tƣ hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện cấp bách một số việc sau: 

1. Các đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ và nắm bắt tình hình diễn biến của 

cơn bão số 8, diễn biến mƣa lớn trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng của 

Trung ƣơng và của Tỉnh, đồng thời để chủ động phòng, chống, ứng phó theo kế 

hoạch, chuẩn bị vật tƣ, nhân lực, phƣơng tiện, sẵn sàng triển khai với các tình 

huống; Tăng cƣờng tập trung, chủ động có các phƣơng án cho công tác phòng 

chống lụt bão tại đơn vị mình. Chủ động trong hoạt động sản xuất- kinh doanh 

trong thời gian ảnh hƣởng của cơn bão, phƣơng án đảm bảo an toàn về ngƣời và 

tài sản của nhà nƣớc và nhân dân trong điều kiện áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Nếu xảy ra trƣờng hợp thời tiết xấu do ảnh hƣởng của mƣa, bão thì có 

thể chủ động cho ngƣời lao động tạm thời nghỉ việc để đảm bảo an toàn cho 

ngƣời, tài sản của Doanh nghiệp và đồng thời báo cáo về Ban Quản lý. 



3. Tổ chức việc thƣờng trực, trực ban 24/24 giờ (100% quân số của Đội 

phòng, chống lụt bão của đơn vị mình) theo dõi chặt chẽ diễn biến của mƣa, bão 

để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo 

theo quy định. Nếu có vấn đề cấp bách xảy ra thì liên hệ ngay với các cơ quan 

chức năng để đƣợc hƣớng dẫn giải quyết và có biện pháp xử lý phù hợp. Số điện 

thoại đƣờng dây nóng của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

của Ban Quản lý các KCN: 0913.255.546/ 0912.312.963/0912.364288. 

Sau mƣa bão, nếu xảy ra thiệt hại, các đơn vị cần tổng hợp và báo cáo 

nhanh về Ban để tập hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Giao cho các phòng chuyên môn của Ban Quản lý, theo sự phân công, 

phụ trách của đơn vị mình, chuyển ngay Văn bản này tới các Doanh, các khu 

công nghiệp nghiệp (qua Zalo nhóm). Yêu cầu các Doanh nghiệp trong các khu 

công nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên ; 

- Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh (để b/c);         

- Lãnh đạo Ban;       

- Website của Ban (để đưa tin); 

- Lƣu: VT, VP(ô.Huấn). 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

Phạm Minh Phương 
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