
UBND TỈNH GIA LAI          

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKT-QHHTTNMT 
Về việc tập trung công tác ứng phó với 

mưa lũ, trên địa bàn Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế. 

            Gia Lai, ngày      tháng 11 năm 2021 

      Kính gửi:  

     - Các Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa; 

     - Các Doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; 

     - Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế. 

 

Thực hiện Văn bản số 1941/UBND-NL ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc tập trung công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó 

với mưa lũ, nhất là lũ quét, sạt lở đất và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ trên 

địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế; Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh 

nghiệp: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để nắm bắt thông tin, sẵn sàng ứng phó 

với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về 

người, tài sản và sản xuất. 

- Chủ động rà soát, huy động tổ chức, lực lượng sơ tán khẩn cấp các khu vực 

không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven 

sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lỡ đất. 

- Rà soát, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp trong khu công nghiệp, có giải 

pháp thu nước mặt triệt để, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung, khai thông 

cống rãnh, tránh tình trạng nước mưa ứ đọng gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất 

trong khu công nghiệp, khu kinh tế. 

-Triển khai công tác cắt tỉa cành, hạ độ cao và chặt hạ các cây sâu mục, chết 

khô nguy hiểm trong khu công nghiệp để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản 

do mưa bão gây nên. 

Nhận được Công văn này đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu VT, QHHTTNMT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Quang Thái 
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