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V/v triển khai thực hiện công 

tác ứng phó cơn bão số 4 năm 

2022 

 

 

            

         Kính gửi:  

          - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

          - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Công điện số 1262/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó cơn bão Noro gần 

Biển Đông và Công điện số 4179/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, 

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

1. Theo dõi sát diễn biến cơn bão số 4, tùy vào tình hình thực tế chủ 

động tạm ngừng các hoạt động giáo dục trong thời gian mưa bão, lũ diễn ra 

tại địa phương, đơn vị, trường học. Bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên 

khi đến trường, những nơi nguy hiểm do mưa bão, lũ cần kịp thời thông báo 

cho học sinh nghỉ học; sẵn sàng hỗ trợ người dân tránh trú trong các trường 

học khi bảo đảm an toàn. 

2. Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị để có biện pháp 

phòng tránh có hiệu quả, đặc biệt các công trình đang xây dựng dở dang; lên 

phương án bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, các phòng 

thí nghiệm, phòng máy vi tính, phòng học bộ môn, phòng thực hành, hồ sơ 

quản lý, tài liệu sách vở và dụng cụ học tập, có biện pháp sơ tán ngay đến 

những nơi an toàn tránh ngập nước.  

3. Các trường học phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống lụt 

bão tìm kiếm cứu nạn của địa phương để phòng chống tại chỗ, chặt tỉa cành 

cây, chằng chống phòng học, di dời tài sản thiết bị giáo dục đến những nơi 

vững chắc, khô ráo và an toàn.  

4. Chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ (nếu có) để sớm đưa hoạt động 

dạy và học trở lại. 

5. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24, triển khai phương châm “4 tại 

chỗ”; thường xuyên báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và 

tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và Sở GDĐT (số 18, đường Lê Hồng Phong, TP 
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Phan Rang-Tháp Chàm, điện thoại CQ: 0259.3824600, di động của Giám đốc 

Sở: 0989.020003; đ/c Lý: 0919.866077)./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                       

- Bộ GDĐT (báo cáo);                     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trưởng, Phó phòng Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, P.TCHC.  
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