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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Trực ứng phó với Bão Tembin (bão số 16)
Thực Công văn số 4963/UBND-KT ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chủ động ứng phó cơn bão số 16; Công văn
số 3253 /SGDĐT-VP ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc chủ động ứng phó với Bão Tembin (bão số 16);
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả,
giảm thiểu thiệt hại do Bão Tembin (bão số 16) gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo
xây dựng kế hoạch trực ứng phó với Bão Tembin (bão số 16) như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để ứng phó kịp thời đối với Bão Tembin (bão số 16), giảm thiểu đến mức thấp
nhất những thiệt hại về người và tài sản do cơ bão gây ra.
- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ;
lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ) và “ba sẵn sàng” theo
nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có
hiệu quả.
- Nâng cao năng lực quản lý của ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố,
chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó cơn bão đạt hiệu quả cao nhất.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp
phòng, tránh ứng phó cơn bão kịp thời tại các cơ sở giáo dục.
- Nâng cao nhận thức CBCC-VC trong việc ứng phó cơn bão dựa vào cộng
đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn ngành
Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Quận.
II. Nội dung và biện pháp:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức
nhằm phổ biến, nâng cao kiến thức phòng, tránh cơn bão đến từng cán bộ, giáo
viên, công nhân viên và học sinh cũng như kịp thời thông báo tình hình thời tiết,
diễn biến của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra trong các ngày 25-26/12/2017.
2. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó cơn bão và phân công nhiệm vụ cho các
thành viên Ban Chỉ đạo của ngành theo quy định để thống nhất công tác chỉ đạo,
điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó cơn bão ở mỗi cơ sở giáo dục.
3. Kiểm tra cơ sở vật chất, chằng chống mái trường, chặt, mé những nhánh
cây to, cao để tránh đổ, ngã do mưa giông, kê kích trang thiết bị lên không để ngập

ướt làm hư hao tài sản.
4. Theo dõi diễn biến bão qua các bản tin dự báo thời tiết của các cơ quan
thông tin đại chúng để nắm chắc tình hình, dự kiến các tình huống có thể xảy ra
trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh Quận và hệ thống truyền
thanh các Phường thông báo cho Phụ huynh không đưa con em đến trường từ
chiều ngày 25-26/12/2017.
5. Huy động đầy đủ lực lượng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập
đỏ, Hội Cha mẹ học sinh... phối hợp với Ban phòng chống thiên tai địa phương
chuẩn bị phương tiện, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men phục vụ công
tác phòng chống lụt, bão khi có tình huống xảy ra.
III/ Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường phối hợp chặt với Ban PCTT và TKCN các Phường để
có phương án sơ tán học sinh khi có bão xảy ra trên địa bàn quận.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh Quận và các đài truyền thanh Phường
thông tin liên tục các diễn biến của bão xảy ra để có phương án ứng phó kịp thời.
- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão của các trường trong địa
bàn. Tổ chức lực lượng ứng phó tại Phòng Giáo dục, bố trí cán bộ trực tiếp đến các
khu vực có nguy cơ cao, phối hợp chính quyền địa phương và ban phòng chống
bão lụt địa phương ứng phó phòng, tránh bão và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện của các cơ sở giáo dục.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh
báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu
quả thiên tai.
2. Các đơn vị trường học:
- Tuân thủ sự điều động sơ tán của Ban PCTT và TKCN của Quận và của
Phường. Tổ chức tuyên truyền cho học sinh có ý thức tự bảo vệ khi có bão xảy ra.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời, rõ ràng, chính xác tinh
hình, số liệu có liên quan đến công tác PCTT và TKCN và cho Ban Chỉ đạo PCTT
và TKCN cấp trên.
- Căn cứ kế hoạch này, thực hiện lập kế hoạch trực ứng phó cơn bão và
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó cơn bão của các trường cụ thể và báo
cáo kết quả về PGD&ĐT qua email trước ngày 28/12/2017.
Công tác ứng phó cơn bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các
đơn vị. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy yêu cầu Thủ trưởng các
trường tích cực, chủ động trong công tác PCTT - TKCN, ứng phó cơn bão, làm tốt
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vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác PCTT - TKCN
đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra
(nếu có) đạt kết quả cao.
Trên đây là Kế hoạch trực ứng phó cơn bão số của Ngành Giáo dục trên địa
bàn quận Bình Thủy./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quận về phòng, chống thiên tai;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT./.

TRƯỞNG PHÕNG
Ký bởi: Nguyễn
Kiều Phương
Email:
nguyenkieuphuon
g.gddt@cantho.go
v.vn
Cơ quan: Phòng
Giáo dục và Đào
tạo, Quận Bình
Thủy, Thành phố
Cần Thơ

Nguyễn Kiều Phương
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÕNG GD&ĐT
TRỰC ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 16
(Đính kèm Kế hoạch số 1298/KH-PGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017)
STT

Họ tên

Chức vụ

Địa bàn phụ trách

Ghi chú

1

Nguyễn Kiều Phương

Trưởng phòng

Chỉ đạo chung

0913776454

2

Lê Thị Hường

PhóTrưởng phòng

Trà Nóc, Thới An Đông

0919811395

3

Dương Thanh Đào

Chuyên viên

Trà An

0918363154

4

Diệp Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

Long Hoà

0939065820

5

Huỳnh Minh Thế

Chuyên viên

An Thới, Bình Thuỷ

0905294158

6

Lê Thị Hoài Thanh

Chuyên viên

An Thới

0942170789

7

Trần Thị Ngọc Minh

Chuyên viên

Bùi Hữu Nghĩa

0988210188

8

Nguyễn Quang Trang

Chuyên viên

Bình Thuỷ

0913987673

9

Lê Chánh Hiệp

Chuyên viên

Long Tuyền

0939769678

10

Phạm Văn Sơn

Chuyên viên

Long Tuyền

01289884927

11

Nguyễn Thanh Quang

Chuyên viên

Trực cơ quan

0985123438

12

Phan Thị Tuyết Ánh

Chuyên viên

Bùi Hữu Nghĩa

0949619169

13

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Trà Nóc, Thới An Đông

0983233678

14

Nguyễn Tuấn Khải

Bảo vệ

Trực cơ quan

01675927678

* Đề nghị các thành viên phân công trực ứng phó bão số 16 mở điện
thoại di động liên tục trong các ngày 25 và 26 tháng 12/2017 để các đơn
vị báo cáo, trao đổi tình hình trong thời gian diễn biến của bão.
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