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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai các biện pháp, ứng phó
với vùng áp thấp, ATNĐ trên khu vực
giữa biển Đông

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2062/UBND-NL ngày 07/10/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó vùng áp
thấp, ATNĐ trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2660/SNNPTNT-CCTL ngày
07/10/2020 về việc triển khai các biện pháp, ứng phó với vùng áp thấp, ATNĐ
trên khu vực giữa biển Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp
nhiệt đới (ATNĐ); đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, đặc biệt các trường học ở
vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng.
2. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc, 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 các cấp ở địa phương trong công tác ứng phó bão lũ và tìm
kiếm cứu nạn.
3. Thủ trưởng các đơn vị có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh,
sinh viên, giáo viên và giảng viên; chủ động tạo điều kiện cho người dân tránh
trú mưa bão trong điều kiện cho phép.
4. Lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình
trường học, chủ động di đời 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 tài sản.
5. Thực hiện vệ sinh trường lớp ngay sau khi hết mưa; có kế hoạch phòng
chống các dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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