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V/v tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9) 

và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2020 
 

  

Kính gửi: 

  - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy vãn khu vực Nam Trung Bộ 

về diễn biến con bão số 9: 

Hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ 

Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. 

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; 

bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm 

bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 

đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm 

bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ 

Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió manh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 

(135- 165km/giờ), giật cấp 17. Vùng nguy hiểm đo bào trên Biển Đông trong 24 

giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 

18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền 

hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật 

mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do Bão số 9: cấp 4. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9, xác định đây là một cơn 

bão mạnh, di chuyển nhanh, vùng ảnh hường rộng, mức độ ảnh hưởng tương tự 

cơn bão số 12 năm 2017 (Damray); đồng thời hoàn lưu sau bão có nguy cơ gây 

mưa lớn trên diện rộng, có khả năng ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của 

người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9) và mưa lũ trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng 

GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 

2678/SGDĐT-VP ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT về việc chủ động ứng phó, hạn 

chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong tình hình mưa, bão hiện nay. 
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2. Cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các 

trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các 

trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 

28/10/2020 để phòng, tránh bão, lũ. 

3. Sau ngày 28/10/2020, khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, bão gây 

ra (nếu có) và căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức việc 

dạy và học trở lại; chủ động bố trí học bù những ngày nghỉ do thiên tai vào thời 

gian thích hợp. 

Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 2678/SGDĐT-VP ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT 

và Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
Nơi nhận (VBĐT): 
- Như trên (để th/hiện); 

- Các Phòng thuộc Sở (để th/hiện); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các báo, đài (để đưa tin); 

- Các Phó giám đốc Sở GDĐT; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Hoàn Hải 
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