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KHẨN
THÔNG BÁO
Về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 9 USAGI

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 9 sẽ tiếp
tục mạnh thêm, ngày 24 hoặc ngày 25/11, vùng tâm bão có khả năng ảnh hưởng
trực tiếp và đổ bộ vào khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ với sức giá mạnh nhất
vùng tâm bão cấp 9 – 10, giật cấp 11 – 12 và gây mưa lớn trên diện rộng, nguy
cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất tại các tỉnh Trung Bộ và Nam tây Nguyên,
nhất là các khu vực đã bị ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 8 vừa qua.
Do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, miền Đông Nam Bộ trong đó có Thành
phố Hồ Chí Minh sẽ có nơi mưa to và rất to, gió giật mạnh, trong cơn giông sẽ
có lốc xoáy. Để đối phó với bão, Trung tâm Quản lý Ký túc xá đề nghị lãnh đạo
các đơn vị và CBCNV toàn Trung tâm và sinh viên nghiêm túc thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về cơn bão trên các phương tiện
thông tin đại chúng để kịp thời có hướng xử lý. Thường xuyên để máy điện
thoại ở chế độ liên lạc để nhận được thông tin chỉ đạo từ Trung tâm.
Nhắc nhở sinh viên và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng chặt các cánh cửa
chính, cửa sổ đề phòng gió giật và mưa tạt.
Hạn chế đi ra ngoài, nhất là đi lại trên đường khi mưa to, gió lớn để tránh
bão.
Chuẩn bị các loại nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống đề phòng mưa lớn
kéo dài.
CBCNV và sinh viên có thể tham khảo thông tin thêm tại các báo điện tử
để chủ động nắm thông tin và ứng phó.
Các Phòng/Bộ phận chủ động lên phương án phòng, chống bão, rà soát
kiểm tra hệ thống điện, khóa chặt cửa trước khi rời khỏi phòng.

Vì tính chất quan trọng, đề nghị Trưởng các đơn vị, CBCNV, sinh viên và
các cơ sở kinh doanh dịch vụ hợp tác và thực hiện sẵn sàng ứng phó với các tình
huống bất thường do cơn bão gây ra
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Giám Đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám Đốc;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.
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