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THÔNG BÁO 

Về việc phòng chống cơn bão số 5 năm 2021 
 

        Kính gửi:   Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong toàn Trường 
 

 

Thực hiện Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Τhủ tướng Chính phủ về việc 

sẵn sàng ứng phó với thiên tai. 

Căn cứ văn bản số 628/UBND-VP3 ngày 01/9/2021 và Công điện số 29/CĐ-UBND ngày 

08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai, 

mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Theo thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: Bão Côn Sơn (bão số 

5) đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông. Lúc 7h sáng nay 09/092021, bão 

số 5 mạnh cấp 9, giật cấp 11, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía đông đông nam; 

hiện tại ngoài Biển Đông còn có bão Chanthu (mạnh cấp 12-13) đang hoạt động song song; vị 

trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 

khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 

(75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km 

tính từ tâm bão. Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có 

khả năng mạnh thêm. Đến rạng sáng mai, 10/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 

115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12… Dự báo, bão số 5 đổ bộ 

vào miền Bắc nước ta trong những ngày tới; trong đó, có địa bàn tỉnh Nam Định, Hà Nội và 

gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. 

Ban Giám hiệu, Ban phòng chống lụt bão Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức 

triển khai phòng chống bão lụt như sau: 

1. Ngay trong chiều nay – Thứ Năm (ngày 09/9/2021), từng đơn vị chính quyền, đoàn 

thể chủ động triển khai công tác phòng, chống bão lụt tại tất cả các địa điểm, cơ sở đào tạo 

của Nhà trường như di chuyển, che chắn thiết bị, tắt nguồn điện, đóng, cài chốt, chằng buộc 

cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió… các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, 

thư viện, phòng học, kho tàng… thuộc đơn vị, tổ chức mình quản lý để đảm bảo an toàn người 

và tài sản (đặc biệt lưu ý khu xưởng thực hành tại Mỹ Xá). 

2. Phòng Đào tạo cử cán bộ đóng chốt toàn bộ hệ thống cửa các phòng học tại các khu 

giảng đường. 

3. Phòng Hành chính quản trị: 

+ Cung cấp các vật tư cần thiết theo yêu cầu của các đơn vị để chống bão lụt. 

+ Là đầu mối đôn đốc, theo dõi tại từng địa điểm, cử cán bộ thường trực và tổ chức kiểm 

tra việc triển khai chống bão lụt của các đơn vị vào 17h30 chiều nay – Thứ Năm (ngày 

09/9/2021). 

+ Xây dựng phương án, khi có tình huống phát sinh kịp thời đề xuất Ban Giám hiệu, Ban 

phòng chống lụt bão Nhà trường tổ chức thực hiện.  

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm chỉnh thông báo trên, nếu để xảy 

ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và quy định của pháp luật. 
 

Nơi nhận :  
- Đảng ủy, BGH nhà trường (để bc); 

- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Trường (để th); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, HCQT. 
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