
   ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

             Số:  729/GD&ĐT                     Lệ Thủy, ngày 03 tháng 9 năm 2019 
     V/v triển khai công tác phòng, chống  

Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng                                           
  

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường mầm non, phổ thông 

Thực hiện Công văn số 1975/UBND-NN ngày 03/9/2019 của UBND huyện về 

việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn 

trên diện rộng; Công điện số 37/CĐ-BCHPCTT ngày 02/9/2019 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh về phòng chống áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn trên diện 

rộng và Công văn số 718/GD&ĐT ngày 29/8/2019 về việc triển khai công tác phòng 

chống lụt bão năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu các 

đơn vị tiếp tục khẩn trưởng triển khai các nội dung sau: 

1. Các đơn vị thông báo rộng rãi diễn biến áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa 

lớn trên diện rộng cho toàn thể đội ngũ, học sinh, phụ huynh biết để phòng tránh kịp 

thời.  

2. Phối hợp tốt với hội cha mẹ học sinh, các trưởng thôn, bản về việc kiểm soát 

chặt chẽ học sinh tham gia giao thông từ nhà đến trường và ngược lại. Riêng các đơn 

vị bán trú, nội trú luôn chú ý làm tốt công tác đảm bảo an toàn trong quá trình ăn, ở, 

sinh hoạt của học sinh tại trường. 

3. Các đơn vị luôn chủ động trong các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho 

người và tài sản đối với vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở (vùng cao), ngập lụt (vùng 

trũng). Trong tình hình thời tiết xấu, điểm trường không an toàn, gây nguy hiểm cho 

học sinh thì sớm thống nhất với Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương để có phương 

án cho học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn. Chủ động xử lý các tình huống xấu có thể 

xảy ra, báo cáo kịp thời tình hình về Phòng GD&ĐT để có phương án chỉ đạo. 

4.  Trao đổi với địa phương, các chủ đầu tư để chỉ đạo các đơn vị thi công có 

phương án đảm bảo an toàn các công trình đang xây dựng trong trường học. Chú ý 

công tác an toàn các ao, hồ, hệ thống điện … trong trường học; đồng thời triển khai có 

hiệu quả phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”. 

5. Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp ứng phó kịp 

thời và chủ động triển khai công tác khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho học sinh.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:         KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 - Như trên (t/h);                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 - BCH phòng, chống lụt bão ngành;                                                                          
 - Đăng Website GD&ĐT; 

- Lưu: VT.        

                         

                                                                                 

                                                                                   Lê Ngọc Thành 
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