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Kính gửi:   
 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Công điện số 1158/CĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcchủ động ứng phó bão số 5. Theo nội dung 

Công điện,Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng 

thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên 

thành bão số 5. Vào lúc 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão số 5 nằm trên khu vực 

phía bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận 

khoảng 460 km về phía đông. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, 

tương đương sức gió 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Theo đó, vùng biến có gió 

mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính 110 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi 

được khoảng 1 5 - 2 0  km. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở ngay trên đất 

liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 

10. Bắt đầu từ sáng sớm ngày 30/10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng 

Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 

8 - 9 ,  giật cấp 11, sóng biến cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 4 - 7 m. 

Để chủ động ứng phó với bão số 5,Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung 

là các đơn vị) khấn trương triển khai thực hiện các công việc sau đây: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ 

nhất là vùng  hạ lưu các con sông, hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các 

biện pháp phòng tránh mưa ngập; bố trí trực ban để kịp thời ứng phó. 

2. Lên phương án đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất trường học, thiết bị 

dạy học, tài liệu thư viện và các tài sản khác. 

3. Các đơn vị xem xét cho học sinh nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn. 

4. Chủ động tạo điều kiện cho người dân tránh trú mưa bão trong điều 

kiện cho phép. 



5. Duy trì liên hệ và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong công tác ứng 

phó bão lũ. 

6. Vệ sinh trường lớp ngay sau khi hết mưa bão để đón học sinh đi học trở 

lại; có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão 

gâyra. 

7. Tống hợp thiệt hại (nếu có) và phương án xử lý báo cáo về Sở Giáo dục 

và Đào tạo để có phương án khắc phục. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Lưu VT, VP.   
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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