
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-QLTM 
 

V/v tập trung ứng phó, khắc phục hậu 

quả bão NORU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố; 

- Các trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị đầu mối 

cung ứng hàng hóa thiết yếu; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài Khu công nghệ cao 

và các khu công nghiệp. 
 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5308/UBND-KT 

ngày 26/9/2022 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ; Sở Công 

Thương thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số 

nội dung sau để sẵn sàng ứng phó với bão NORU:  

 1. Ban Quản lý các chợ 

- Dừng họp và hoạt động tại các chợ bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 

27/9/2022 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, 

Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố; 
 

- Tiếp tục triển khai phương án phòng chống lụt, bão; tổ chức trực theo 

dõi, có biện pháp đảm bảo tài sản của tiểu thương kinh doanh tại chợ; kịp thời 

khắc phục thiệt hại (nếu có), sớm tổ chức họp chợ trở lại sau khi có chỉ đạo của 

thành phố. 
 
 

2. Các trung tâm thương mại, siêu thị; các đơn vị đầu mối cung ứng 

hàng hóa thiết yếu 
 

- Tiếp tục triển khai phương án phòng chống lụt, bão của đơn vị; tổ chức 

trực theo dõi, kịp thời khắc phục thiệt hại (nếu có), sớm tổ chức hoạt động trở lại 

khi bão đi qua; 
 

- Tăng cường dự trữ hàng hóa, đặc biệt đề nghị các đơn vị đầu mối sẵn 

sàng bố trí con người, phương tiện để cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết 

yếu, nhu yếu phẩm, lương thực... nhằm kịp thời ứng cứu cho người dân tại các 

khu vực bị chia cắt, vùng bị sơ tán buộc phải di dời khi có yêu cầu huy động từ 

thành phố trong các tình huống khẩn cấp. 
  

3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài Khu công nghệ 

cao và các khu công nghiệp 
 
 

 Triển khai các phương án phòng chống lụt, bão của đơn vị; bố trí lực 

lượng sản xuất kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện cho công nhân được nghỉ 

làm từ 12 giờ ngày 27/9/2022 nhằm đảm bảo phòng, chống bão, bảo vệ tài sản của 

gia đình. 
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4. Đề nghị các đơn vị 
 

Sau bão, các đơn vị tập trung khắc phục thiệt hại, sớm tổ chức lại hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; tổng hợp, báo cáo những thiệt hại do bão gây ra tại 

đơn vị (theo mẫu) trước 8h00 và 14h00 ngày 28/9/2022 và 29/9/2022 (nếu có) 

gửi về Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng qua các đầu mối liên hệ như sau: 

- Đối với các đơn vị nêu tại khoản 1, 2 Công văn này gửi báo cáo về 

phòng Quản lý Thương mại, qua zalo 0916.765.449 (gặp Anh Quân), Email: 

qltmsct@danang.gov.vn. 

- Đối với các đơn vị nêu tại khoản 3 Công văn này gửi báo cáo về phòng 

Quản lý Công nghiệp, qua zalo 0905.374.792 (gặp Anh Vũ), Email: 

qlcnsct@danang.gov.vn. 

Nhận được văn bản này, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương 

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Sở NN&PTNT; 

- UBND các quận, huyện; 

- Cty QL&PTCCĐN; 

- HTX SXKD DVTH Hòa Cường; 

- Cty TNHHMTV Chợ Siêu Thị Đà Nẵng; 

- Cty CP Đầu tư ĐN-MT; 

- Lưu: VT, VPS, QLCN, QLTM. 

 

 

             KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
       

 

       

             Nguyễn Hữu Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:qltmsct@danang.gov.vn
mailto:qlcnsct@danang.gov.vn
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Phụ lục 

TỔNG HỢP NHỮNG THIỆT HẠI DO BÃO GÂY RA  

(Kèm theo Công văn số       /SCT-QLTM ngày  tháng 9 năm 2022 

 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng) 

 

 

- Tên đơn vị:..................................................................................... 

- Địa chỉ:........................................................................................... 

- Số điện thoại liên hệ:..................................................................... 

 

STT 
Tên hạng mục chính bị thiệt hại do 

bão 

Ước giá trị thiệt 

hại (Đồng) 
Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

...    
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