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THÔNG BÁO  
Về việc triển khai ứng phó bão số 1 năm 2018 

 

  

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận; Công văn khẩn số 17/SXD-QLXD ngày 03/01/2018 của Sở 
Xây dựng về việc khẩn trương triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn nhà ở, 
công trình xây dựng, chủ động ứng phó cơn bão số 1. 

 Trước tình hình diễn biến phức tạp, sau khi đi vào khu vực phía Đông quần 
đảo Trường Sa áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven (cơn bão số 1 
năm 2018). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), 
giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi 
giờ đi được 25km và khu vực Bình Thuận có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của cơn bão này. Để chủ động công tác ứng phó thiên tai có hiệu quả cũng như 
đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa mức thiệt hại cơ sở vật chất, tài sản và tính mạng 
con người. Trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc cụ thể 
như sau: 

 1. Các đơn vị thuộc Trường 

 Tập trung nhân lực, tiếp tục chủ động thực hiện Thông báo số 01/TB-TCĐN 
ngày 02/01/2018 của Trường. 

 2. Phòng Hành chính – Quản trị 

 - Tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến bão số 1 trên các thông tin, nắm bắt 
kịp thời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và cập nhật thông báo thường xuyên trên hệ 
thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử của Trường về tình hình, diễn biến 
bão số 1 đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được biết để khắc 
phục tư tưởng chủ quan trước việc ứng phó thiên tai; 

 - Chủ trì, đôn đốc theo dõi việc thực hiện của các đơn vị.  

 Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo này, trong quá trình thực 
hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban 
Chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (thông qua 
phòng Hành chính - Quản trị) để được hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Ban CĐ ứng phó sự cố thiên tai của Trường; 
- Lưu: VT, HCQT(V Chiến). 
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