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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc
Thực hiện Công điện số 18/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 20 phút ngày 26/11/2021 của
Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh; Công văn số 2465/SGDĐT-VP
ngày 26/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc chủ động ứng phó với
tình hình mưa lũ.
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. Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc phải tập trung kích hoạt, triển khai các
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 của mưa lũ qua Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài
truyền thanh địa phương và dựa vào thực tế lũ lụt tại địa phương để chủ động cho học
sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.
2. Có biện pháp cụ thể để tuyên truyền gia đình tăng cường quản lý học sinh, nhắc
nhở học sinh không đùa nghịch nước, không đi lại trên các tuyến giao thông bị nước lũ
tràn qua; tuyệt đối không đi qua những nơi nước sâu, chảy xiết. Nhà trường cảnh báo
nguy cơ học sinh dễ bị lũ cuốn trên đường đến trường để phụ huynh biết, dành thời gian
đưa, đón con em mình đi học đảm bảo an toàn.
3. Trường hợp đang giảng dạy mà lũ đến bất ngờ, Hiệu trưởng các đơn vị khẩn
trương phối hợp với chính quyền địa phương cử người trực đưa học sinh qua các đoạn
đường nguy hiểm hoặc tạm giữ học sinh tại trường và nhờ Đài Truyền thanh địa phương,
dùng điện thoại thông báo cho gia đình học sinh biết, đến đón.
4. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh, huyện,
và địa phương. Mở cửa phòng học để nhân dân tạm trú theo yêu cầu của chính quyền địa
phương (nếu có).
5. 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./.
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