UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 825 /SGDĐT-VP

Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2020

V/v ứng phó với cơn bão số 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng các phòng, ban Sở.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04 giờ ngày
02/8/2020, vị trí tâm Cơn bão số 2 ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông,
cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức
gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo
trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng
15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp
thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ
Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An.
Vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp cấp 6,
cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ nay đến ngày 05/8,
Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến
200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 01/08/2020 của Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị triển khai ngay các việc sau:
1. Theo dõi sát diễn biến tình hình cơn bão số 2, tiếp tục thực hiện Kế hoạch
số 23/KH-SGDĐT ngày 20/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng,
chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2020; liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương thực hiện nghiêm túc
phương án chỉ đạo của địa phương.
2. Tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, di chuyển tài sản,
thiết bị đến nơi khô ráo, an toàn, bảo quản hồ sơ, sổ sách và thiết bị điện tử, khơi
thông hệ thống thoát nước đề phòng ngập úng; đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn
cho cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
3. Tổ chức trực 24/24 giờ trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo ngay với cơ
quan cấp trên khi có tình huống xấu xảy ra đồng thời khắc phục, giải quyết hậu
quả do mưa bão, lũ lụt gây ra, trong đó cần chú ý đề phòng sạt lở đất ở vùng núi,
ngập úng ở vùng trũng thấp.
4. Đối với cơ quan Sở
Thường trực Công đoàn ngành, trưởng phòng ban Sở chịu trách nhiệm kiểm
tra cơ sở vật chất, phòng làm việc được giao quản lý, củng cố những vị trí xung
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yếu; thu gọn đồ dùng trong phòng, ngắt nguồn điện khi không sử dụng; cử công
chức tham gia trực bão theo điều động. Giao Văn phòng giúp lãnh đạo Sở đôn đốc
phòng, chống bão tại cơ quan; nắm tình hình, tổng hợp thông tin phòng, chống bão
trong toàn ngành.
Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với
các cấp, các ngành triển khai phòng chống bão kịp thời, hiệu quả; báo cáo ngay
chính quyền cùng cấp và Sở Giáo dục và Đào tạo khi có tình huống xấu xảy ra
(báo cáo về sở GD&ĐT qua số điện thoại 091 2282355)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Công đoàn ngành;
- Website Sở;
- Lưu VT,VP.S.3.
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