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Châu Thành A, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trong huyện.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới phía Tây
Bắc Thái Bình Dương đã chính thức mạnh lên thành bão. Hiện tâm bão nằm cách bán
đảo Midanao, Philippine về phía Đông 1.645 km với sức gió mạnh nhất lên tới 65
km/giờ, giật 80 km/giờ, di chuyển về phía Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ.
Dự báo trong 01- 02 ngày tới, bão có cường độ mạnh, đi vào vùng biển phía
Nam Biển Đông và trở thành Bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa
và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); khoảng ngày 19 20/12/2021, Bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung
Bộ và Nam Trung Bộ.
Trước tình hình trên, thực hiện công văn số 2533/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày
17 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cập nhật
thường xuyên tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành
bão và đi vào biển Đông, thông báo kịp thời, chính xác cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên biết để chủ động ứng phó.
2. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, tránh để xảy ra thiệt hại, giữ
gìn tài sản, giảm nhẹ thiệt hại về cơ sở vật chất tại đơn vị, phù hợp với tình hình thực
tế tại địa phương đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống COVID-19.
3. Kiểm tra các khu vực xung yếu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, kịp
thời xử lý ngay khi có sự cố xảy ra đồng thời rà soát các phương án phòng, chống bão,
áp thấp nhiệt đới tại đơn vị, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Khẩn trương sửa
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chữa, gia cố, chằng chống các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà cửa
an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có dông gió, lốc xoáy xảy ra.
4. Ban giám hiệu nhà trường, tổ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các
đơn vị trường học phải trực 100% trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy….
để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng
phó kịp thời, hiệu quả.
Nơi nhận:
- Như trên;
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