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KẾ HOẠCH 

Triển khai ứng phó với bão gần Biển Đông (bão số 4-NORU) 

   

Thực hiện Công văn số 2858/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Sở 

GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai ứng phó với bão gần Biển Đông (bão 

số 4- NORU); 

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu xây dựng kế hoạch phòng 

chống bão số 4, cụ thể: 

1. Đảm bảo an toàn cho người và tài sản 

a. Phân công cô giáo Mai Thị Bích Ngà, Phó hiệu trưởng 2: Phụ trách 

- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh các 

biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống bão, mưa lũ. 

- Phối hợp cùng với Công đoàn nhà trường, tổ trưởng nắm danh sách 

CBGVNV đang ở nhà tạm, nhà trọ không an toàn có phương án gia cố, di chuyển 

đến nơi an toàn trong trường hợp mưa lớn và gió giật mạnh do ảnh hưởng của hoàn 

lưu bão. 

- Giúp hiệu trưởng thường xuyên giữ liên lạc với GVCN, tổ trưởng để nắm 

tình hình đội ngũ, học sinh kịp thời báo cáo các cấp. 

b. Phân công thầy giáo Nguyễn Văn Toản, phó hiệu trưởng 1: Phụ trách 

- Phối hợp với bảo vệ nhà trường rà soát, kiểm tra và di chuyển thiết bị, đồ 

dùng dạy học, công cụ, dụng cụ đến vị trí an toàn, phòng tránh mưa bão tạt ướt làm 

hư hỏng thiết bị. 

- Trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng bảo vệ nhà trường gia cố cơ sở vật chất, 

cây xanh: 

+ Kiểm tra hệ thống điện, mạng enternet, tầng mái các khối nhà; thông hệ 

thống thoát nước; cuộn, cột bạt che, bảng thông báo trên sân trường, cờ. 

+ Cắt tỉa cành cây, chống cây xanh trong khuôn viên trường. 

+ Kiểm tra và cột toàn bộ hệ thống cửa phòng học, phòng chức năng. 

+ Di chuyển, sắp xếp thiết bị, che mưa tạt tại phòng CNTT, Thư viện, Kho 

học liệu, phòng Lab, các phòng chuẩn bị phòng học bộ môn. 

- Giúp Hiệu trưởng theo dõi công tác trực phòng chống bão; cập nhật tình 

hình bão số 4. 

c. Phân công cô Nguyễn Đình Diệu Hương, Tổ trưởng tổ Văn phòng 

- Tham mưu Hiệu trưởng kinh phí chi mua sắm phòng chống bão: thép cột, 

đèn pin… 

- Kiểm tra các loại thuốc thiết yếu tại phòng y tế. 

d. Thành viên Ban phòng chống lụt bão trường năm học 2022 - 2023 



2 
 

- Thành viên Ban phòng chống lụt bão có mặt tại trường triển khai các công 

việc phòng chống đảm bảo an toàn tài sản đơn vị trong ngày thứ 2, 26/9/2022 (Giáo 

viên không có tiết dạy). 

Công tác phòng chống bão hoàn thành trước 11h00’ ngày thứ 3 (27/9/2022). 

2. Công tác dọn vệ sinh môi trường 

- Sau khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, Ban phòng chống lụt bão nhà trường sẽ 

kiểm tra thực tế tại đơn vị và tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổng dọn vệ 

sinh.  

 

Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận, cá nhân theo dõi thực hiện nghiêm túc.  
  
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (báo cáo); 

- BGH (Chỉ đạo); 

- Thông báo: Phòng Hội đồng, website;  

- Lưu: VT, PHT1. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

Phạm Minh 
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