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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1923 /SGDĐT- VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 23 tháng11 năm 2018

V/v khẩn trương triển khai công tác ứng
phó Áp thấp nhiệt đới có khả năng
mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN - GDTX.
Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 222/11/’2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó Áp thấp nhiệt đới có khả
năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số
nội dung sau đây:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến Áp thấp nhiệt đới, tổ chức trực ban 24/24 giờ trong
thời gian mưa, lũ ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị trường học, sẵn sàng ứng phó với mọi
tình huống xấu có thể xảy ra.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai kịp thời công tác
phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm
thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của cơ quan, đơn vị trường học.
3. Tuyệt đối không cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đi qua vùng mưa
lũ, ngập lụt, lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất, các tuyến giao thông bị ngập lũ, sạt lở; báo cáo
kịp thời các thiệt hại do mưa lũ cho cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo
quy định.
4. Trong trường hợp khẩn cấp, các đơn vị báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy
phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của Sở Giáo dục và Đào tạo (ông Phạm Văn
Căn - Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0914.124.954) để tham mưu lãnh đạo xem xét,
giải quyết.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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