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Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2019 

 

            Kính gửi: 

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường trung học phổ thông, trường trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên. 
 

Ngày 08/11/2019 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

thành phố có Công điện số 12/CĐ-PCTT về ứng phó với Bão trên Biển Đông (Cơn 

bão số 6), nhận định do ảnh hưởng của cơn bão số 6, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng 

có gió mạnh trên biển, mưa lớn có khả năng gây nên tình trạng ngập lụt khu vực đô 

thị, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.  

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 6 và hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại do ảnh hưởng của bão, đồng thời sẵn sàng ứng phó với diễn biến tình hình 

thời tiết trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Có kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất trường học, 

các công trình đang thi công. Kiểm tra, chằng chống trường học, nhà xe, kho bãi 

những nơi không đảm bảo an toàn; chặt tỉa những cành cây cao, không an toàn để 

tránh đổ ngã khi có gió lớn; chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ 

lên tầng cao hoặc chuyển đến những nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hỏng.   

2. Tổ chức phân công lãnh đạo và các bộ phận có liên quan trực ban 24/24 giờ, 

thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp 

thời báo cáo tình hình của đơn vị (đặc biệt là những điểm trường, khu vực dễ bị ngập, 

lụt) về Sở GDĐT, UBND các quận, huyện; thông tin đến giáo viên, học sinh và phụ 

huynh học sinh.  

Nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, khu vực dễ 

sạt lở; không tụ tập đi xem nước lũ, lụt ở sông, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm để 

phòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

3. Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động ngoài trời trước và trong khi xảy ra 

bão, mưa lũ.  

4. Sau bão, mưa lũ, kiểm tra hệ thống dây điện, viễn thông… không để bị đứt, 

sà gây nguy hiểm; tổ chức vệ sinh trường, lớp, công trình nước sạch, phòng, chống các 

dịch bệnh… để ổn định việc dạy, học.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- BCH PCTT&TKCN thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- BGĐ, Trưởng phòng Sở; 

- Đăng Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP.Lâm 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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