
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PCBL Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  
Số:          /BCĐ-VP    

Về việc ứng phó với Bão số 2 
Ninh Bình, ngày        tháng 8 năm 2022 

  

 

     

   Kính gửi:  

   - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

   - BCH Chi đoàn cơ quan Sở Tài chính. 
 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-BCH, ngày10/8/2022 của Ban Chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình về việc ứng phó với 
Bão số 2 (Tên Quốc tế: Mulan). Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 
Quốc gia, Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 - 
20 km. Dự báo, đến 07h00 ngày 11/8/2022 vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng 
Ninh) khoảng 70km về phía Nam, cách Hải Phòng khoảng 110km về phía Đông, 
cách Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng 
gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. 

Để đảm bảo an toàn về tài sản của cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo Phòng 
chống bão lụt Sở Tài chính đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban 
Chấp hành Chi đoàn cơ quan Sở Tài chính tập trung triển khai thực hiện tốt một 
số công việc, cụ thể như sau: 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn 
vị mình chủ động và bằng mọi biên pháp thực hiện tốt công tác phòng chống 
cơn Bão số 2: Cài, buộc, chốt khóa các cửa ra vào, cửa sổ đảm bảo chặt chẽ 
không bị bung ra khi gió giật mạnh; bảo quản hồ sơ, tài liệu an toàn; tắt các thiết 
bị điện trước khi ra về,... 

2. Giao cho Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan Sở Tài chính bố trí, cử lực 
lượng Đoàn viên thanh niên (khoảng 05 đồng chí) phối hợp với Văn phòng Sở 
tham gia phòng chống, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến, tình huống bất 
thường của cơn Bão số 2 khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở. (Riêng Trung tâm tư 
vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình chủ động triển khai công tác ứng phó 
với cơn Bão số 2 tại đơn vị) 

3. Văn phòng Sở chuẩn bị, bố trí đầy đủ các điều kiện, phương tiện cần 
thiết để phục vụ tốt cho công tác phòng, chống cơn Bão số 2 tại cơ quan Sở. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ 
quan Sở Tài chính chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Ban Chỉ đạo PCBL Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, TP/01 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Nguyễn Đức Thăng 
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