UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1719 /SGDĐT-VP
Về việc chủ động ứng phó với diễn
biến của bão số 5 trên Biển Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 18

tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;
- Các cơ sở đào tạo chương trình GDTX cấp THPT.
Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UB ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về việc
chủ động ứng phó với bão số 5 trên Biển Đông; Công điện số 810/CĐ-BGDĐT
ngày 16/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với bão số
5, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ; kịp thời triển khai các lực
lượng ứng cứu theo phương châm “bốn tại chỗ”, thường xuyên theo dõi chặt chẽ
diễn biến; đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ về bão lũ, đặc biệt ở vùng thấp trũng,
vùng ven biển để chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập.
2. Tổ chức trực 24/24 giờ, duy trì liên hệ, thông báo ứng cứu kịp thời;
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn tại địa phương trong công tác ứng phó mưa bão và tìm kiếm cứu
nạn.
3. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh, trong việc phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng trong mùa mưa, bão với
phương châm lấy chủ động phòng tránh là chính, không để bị động, bất ngờ.
4. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập
sâu khi mưa lớn; lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình
trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao
hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Tạo điều kiện
cho người dân tránh trú trong điều kiện cho phép.
5. Các đơn vị có phương án phòng chống bão lũ, khi có tình huống xẩy ra
chủ động cho học sinh nghỉ học trong các tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn
và có phương án dạy bù đảm bảo kiến thức cho học sinh khi bão lũ kết thúc, đồng
thời báo cáo trực tiếp cấp quản lý; tuyên truyền để phụ huynh quan tâm đảm bảo an
toàn tính mạng cho học sinh trong mùa mưa bão, nhất là khi các em đi đến trường
và từ trường về nhà; chủ động vệ sinh trường lớp và có kế hoạch phòng chống các
dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để kịp thời đón học sinh đến
trường.

7. Thường xuyên theo giỏi thông tin dự báo, cảnh báo bão mưa lũ và chỉ đạo
của chính quyền địa phương để có phương án ứng phó kịp thời.
8. Các đơn vị báo cáo khi có tình huống khẩn cấp cho cấp ủy, chính quyền
địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo qua ông Nguyễn Viết Huệ, chuyên viên Văn
phòng Sở, số điện thoại 0942568222; email: nguyenviethue@hatinh.edu.vn để
tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo khắc phục kịp thời./.
Nơi nhận :

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Cổng TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, VP.

Đặng Thị Quỳnh Diệp
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