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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Nhà máy Lọc dầu
Bình Sơn và Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất
Ngày 21/10/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra
Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Nhà máy Lọc dầu
Bình Sơn và Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Tham gia
Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế
Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Văn phòng Thường trực
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND
huyện Bình Sơn.
Sau khi nghe lãnh đạo Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn và Khu liên hiệp sản
xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất báo cáo công tác chuẩn bị Phương án
ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2019 của từng đơn vị; ý kiến tham
gia của các thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh kết luận như sau:
1. UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Phương án ứng phó thiên
tai tại các đơn vị, nhất là Phương án của Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn được
xây dựng cụ thể, chi tiết; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng phòng, ban,
thành viên chủ động tham gia ứng phó thiên tai cho từng tình huống theo
phương châm “4 tại chỗ” và luôn đảm bảo phòng, chống được với bão cấp 17
nếu có xảy ra. Đề nghị các đơn vị cần duy trì và phát huy.
2. Một số nội dung cần lưu ý để bổ sung, hoàn thiện Phương án
a) Đối với Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn:
- Bổ sung thêm nội dung phương án ứng phó cho tình huống các thiết bị,
vật dụng từ bên ngoài bay hoặc trôi vào khu vực nhà máy khi có bão mạnh,
siêu bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc đổ bộ vào khu vực Nhà máy lọc dầu Bình
Sơn.
- Trong Phương án cần xác định các đối tượng ưu tiên như: các phân
xưởng, cụm cảng, nhà điều hành,... có nguy cơ cao bị sự cố khi xảy ra bão
mạnh, siêu bão để chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời theo thứ tự ưu tiên.
- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cần tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai; đồng

thời cần quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân huyện
Bình Sơn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
- Đối với các kiến nghị của đơn vị:
+ Nguy cơ tàu thuyền, vật thể lạ trôi dạt nguy hiểm trên biển, uy hiếp
đến an toàn Nhà máy: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các Khu
công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình
Sơn có phương án kiểm soát, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý phù hợp,
đảm bảo an toàn cho Nhà máy (nhất là khu vực cảng).
+ Nguy cơ cháy nổ do việc khai thác, phát dọn (đốt cháy cây tạp) rừng
trồng xung quanh nhà máy: Giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Công
ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn khảo sát và xây dựng vùng đệm an toàn
cho Nhà máy; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức
cho người dân trong việc khai thác, phát dọn rừng trồng trong khu vực vùng
đệm.
b) Đối với Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất:
- Hiện tại, số lượng công nhân, người lao động tham gia làm việc tại Khu
liên hiệp là rất lớn, nhiều hạng mục công trình đang khẩn trương thi công, do
đó Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cần chỉ đạo cho các đơn vị thi
công công trình phải xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng khu,
từng hạng mục công trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của
công nhân, người lao động trong mọi tình huống khi có mưa, bão xảy ra tại
Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Trên cơ sở các phương án của từng khu, hạng mục thuộc Khu liên hiệp,
Công ty tổng hợp và hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai tổng thể
chung cho toàn bộ Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất theo
phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức chỉ đạo ứng phó theo phương án này khi
có mưa, bão lớn xảy ra.
- Các hạng mục xây dựng công trình của Khu liên hiệp sản xuất gang
thép Hòa Phát Dung Quất được thiết kế chịu được gió mạnh cấp 13, tuy nhiên
vùng ven biển Dung Quất có nguy cơ xảy ra bão mạnh (hoặc giật cấp) đến
cấp 15, 16. Để đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình, đề nghị Công ty
cần xem xét có biện pháp gia cố, chằng chống khi có mưa, bão lớn xảy ra.
- Đối với các tàu, xà lan, cần trục,... đang tham gia thi công tại khu cảng
Hòa Phát, cần phải xây dựng phương án cụ thể khi neo đậu, tránh trú bão cho
các phương tiện này; đồng thời thông tin, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý
Khu kinh tế Dung Quất và Các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng
hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và BCH Phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh kịp thời hỗ trợ ứng phó khi có sự
cố xảy ra.
- Đối với khu vực dân cư và đất sản xuất của thôn Đồng Lỗ có nguy cơ
bị ngập do các tuyến kênh của Khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát
Dung Quất đang xây dựng, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các
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Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với UBND huyện Bình Sơn và
Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức kiểm tra và xử lý.
Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
3. Năm 2019 được dự báo là năm tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ đối mặt
với các đợt bão, lũ lớn theo chu kỳ 10 năm (1999, 2009), do đó để đảm bảo an
toàn về tính mạng của công nhân, người lao động và tài sản của các đơn vị,
yêu cầu Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công
nghiệp Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Cổ
phần Thép Hòa Phát Dung Quất không được chủ quan, lơ là; phải tập trung
theo dõi thông tin diễn biến của thời tiết để chủ động, sẵn sàng ứng phó với
các tình huống mưa, bão xảy ra nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính
mạng, tài sản của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.
Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án Ứng phó thiên tai của
đơn vị, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh, địa chỉ: số 21 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi) để xem xét,
giải quyết.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để
các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Công an tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng n/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNtv370.
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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