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Số: 1105 /PGDĐT

Khánh Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chủ động ứng phó với
áp thấp nhiệt đới, bão (cơn bão số 9)

KHẨN

Kính gửi: Các trường thuộc UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 2827/SGDĐT-VP ngày 25/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão
(cơn bão số 9), Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường
khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND
ngày 25/10/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công văn số
2827/SGDĐT-VP ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về
việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão (cơn bão số 9).
2. Cho học sinh nghỉ học vào ngày 26, 27/10/2021 (ngày dự kiến bão
đổ bộ vào đất liền). Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học bù các ngày nghỉ
nêu trên.
3. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình bão, mưa lũ để chủ động
điều chỉnh thời gian cho học sinh nghỉ học (tăng hoặc giảm ngày nghỉ); kịp
thời phối hợp với các lực lượng cứu hộ tại địa phương trong công tác ứng phó
sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị.
4. Chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo
đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài
liệu, sách vở và dụng cụ học tập.
5. Tổ chức trực 24/24 giờ tại trường học; theo dõi chặt chẽ tình hình
mưa lũ, bão; báo cáo thiệt hại (nếu có) và có phương án xử lý gửi về Phòng
Giáo dục và Đào tạo, qua email lhdoan.ks@khanhhoa.edu.vn và
ltthuyen@khanhhoa.edu.vn để báo cáo lãnh đạo chỉ đạo kịp thời.
6. Các số điện thoại thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Ông Nguyễn Hữu Thơ - Trưởng phòng 0947.849.009;
- Ông Phan Văn Thoại - P.Trưởng phòng 0986.643.595;
- Ông Lê Hải Đoàn – Chuyên viên 0976.058.527;
- Ông: Nguyễn Văn Bền, Chuyên viên 0983.995845;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên 0901.904.396.

2

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội
dung nêu trên./.
(Đính kèm Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 2827/SGDĐT-VP ngày 25/10/2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa).
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT-để t/h);
- Sở GD&ĐT Khánh Hòa (VBĐT-để b/c);
- UBND huyện (VBĐT-để b/c);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, Đoàn.
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