
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKT-XDTNMT 
 

V/v triển khai thực hiện Công điện của 

Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của 

UBND tỉnh về chủ động phòng, tránh, 

ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và 

sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. 

Kon Tum, ngày       tháng     năm 

  
                   
                   Kính gửi: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế 

      
 

Thực hiện Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 

3602/UBND-NNTN ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc chủ động phòng, tránh, 

ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế 

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai kịp thời đến các đơn vị thi công, các bộ phận trực thuộc 

đang quản lý, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, hồ chứa nước ... trên địa 

bàn Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực 

hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên (Có Công điện và Công văn kèm theo). 

2. Theo dõi sát diễn biến của thời tiết, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để triển 

khai ngay cho các đơn vị, bộ phận quản lý, nhà thầu thi công rà soát, chuẩn bị 

sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị theo phương châm “bốn tại 

chỗ” để chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở 

đất đối với các công trình đang quản lý, thi công trên địa bàn đảm bảo an toàn 

đối với người, phương tiện, vật tư trên công trường và đảm bảo giao thông thông 

suốt.  

3. Báo cáo kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế về diễn biến và kết quả 

thực hiện công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở 

đất trên địa bàn quản lý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.  

 Ban quản lý Khu kinh tế báo để Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu 

kinh tế nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT, XDTNMT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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