
         UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan 
Về việc chủ động phòng, tránh bão Noru

     
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS;

Thực hiện Công văn số 2019/SGDĐT-VP ngày 25/09/2022 của Sở GDĐT 
Quảng Nam về việc chủ động phòng, tránh bão Noru; Công điện số 01/CĐ-
UBND ngày 25/09/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc chủ động ứng phó 
bão Noru; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các 
trường học khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, 
hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm 
tốc mái, ngã đổ; di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật 
khác của đơn vị đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng; tắt hết các thiết bị điện 
khi phòng không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện nhằm đảm bảo 
an toàn trường học trong mưa bão. Hoàn thành các công việc phòng, chống bão 
lũ trước 17h00 ngày 26/09/2022.

2. Hiệu trưởng các đơn vị trường học cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, 
thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử 
http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai 
Quảng Nam để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Đặc biệt ở vùng 
trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ cần chỉ đạo, quán triệt cho 
học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất…cần đảm bảo an toàn 
trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. 

3. Tùy theo diễn biến tình hình mưa, bão ở địa phương, Hiệu trưởng báo 
cáo đề xuất Lãnh đạo Phòng GDĐT cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; đồng 
thời có kế hoạch dạy bù kịp thời ngay sau khi mưa lũ tan để đảm bảo chương 
trình năm học. 

4. Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng 
GDĐT nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của đơn vị do sự chủ quan gây 
ra.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa bão, kịp 
thời báo cáo cáo về Phòng GDĐT (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo UBND 
huyện và Sở GDĐT. Trong trường hợp cần có sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng 
GDĐT thì điện thoại trực tiếp cho Trưởng phòng GDĐT.
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Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên 
địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu VP.

        TRƯỞNG PHÒNG

        #ChuKyLanhDao
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