UBNDHUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:702/PGDĐT
V/v chủ động ứng phó với đợt lũ từ
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Tuy Phước, ngày 11 tháng 11 năm2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc
Thực hiện Công điện số 17/CĐ-PCTT, hồi 14 giờ 40 phút ngày 09/11/2021 của
Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh; Công văn số 2311/SGDĐT-VP ngày
09/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc chủ động ứng phó với đợt
lũ từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường mầm
non và phổ thông trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung dưới đây:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 692/PGDĐT ngày
09/11/2021 của Phòng GDĐT về việc chủ động ứng phó với đợt lũ từ ngày 08/11 đến ngày
11/11/2021.
2. Hiệu trưởng các đơn vị trường, đặc biệt các đơn vị trường đóng trên địa bàn ven
sông, suối, vùng trũng thấp phải tập trung triển khai phương án, phòng chống, giảm nhẹ
thiệt hại do lũ lụt gây ra; theo dõi cập nhập thông tin dự báo, cảnh báo, diễn biến mưa lũ
qua Đài Phát thanh và Đài Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cơ sở và dựa vào thực tế
mưa lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ, báo cáo tình hình mưa, lũ và
thiệt hại 06 giờ 1 lần về Phòng GDĐT (qua chuyên viên Phòng GDĐT đứng chân địa bàn
được phân công) để tổng hợp, báo cáo các cấp kịp thời.
Trên đây là những việc cần làm ngay để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ trong
những ngày tới. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc nghiêm
túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này./.
Nơinhận:
- Như trên (thực hiện);
- BCHPCTT-TKCN và PTDS ngành GD tỉnh (b/cáo);
- BCHPCTT-TKCN và PTDS huyện (b/cáo);
- BCHPCLB phòng GD huyện;
- Lưu: VT.
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