UBND HUYỆN HOA LƯ
BCĐ PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM
NHẸ THIÊN TAI NGÀNH GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoa Lư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Số: 643 /CĐ-BCĐ
V/v ứng phó với Cơn bão số 08 và mưa lũ

KHẨN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS

Theo bản tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 07 giờ
ngày 13/10, vị trí tâm bão (cơn bão có tên Quốc tế là Kompasu) 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. Dự báo
trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km,
đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.
Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh
Đông, cách Thanh Hóa khoảng 190km, cách Nghệ An khoảng 170km, cách Quảng
Bình khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (7590km/giờ), giật cấp 11. Thực hiện Công điện số 13/CĐ-BCD ngày 12/10/2021 của
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn UBND huyện Hoa Lư về
việc ứng phó với cơn bão số 08 và mưa lũ, Ban chỉ đạo phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư yêu cầu Hiệu trưởng các
trường MN, TH, THCS triển khai và thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Theo dõi sát diễn biến của cơn bão, sẵn sàng triển khai ngay các phương
án phòng, chống mưa bão theo Kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 5
năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ
thiên tai năm 2021.
- Kiểm tra các phòng học, đặc biệt là những phòng cấp 4 đã xuống cấp, kiểm
tra, gia cố công trình có sử dụng mái ngói, tấm lợp bằng tôn, prôximăng, trần nhựa,
cửa kính để đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, lốc.
- Chặt, tỉa bớt các cành cây cản gió, chặt đốn cây già cỗi có nguy cơ đổ gây
nguy hiểm cho người và công trình, cơ sở vật chất khác.
- Kiểm tra, gia cố hệ thống điện, kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, đề
phòng ngập úng cục bộ,...
2. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

2
- Tổ chức đội xung kích từ 10 - 20 người ứng cứu kịp thời khi cần thiết.
- Chằng buộc nhà cửa, che chắn, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
3. Tổ chức theo dõi để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Liên
hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của địa phương nắm chắc tình
hình, có biện pháp phối hợp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.
4. Tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ
đạo phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư.
Ban chỉ đạo phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai Ngành Giáo dục và Đào tạo
huyện Hoa Lư yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS triển khai, thực
hiện nghiêm túc./.
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