UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2418 /SGDĐT-VP

Thanh Hóa, ngày07 tháng 9 năm 2021.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chủ động ứng phó với thiên tai,
mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm về bão, lũ. Theo nhận định của cơ quan
dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ nay
đến cuối năm có khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông,
trong đó 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; nguy
cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
trong tháng 9, tháng 10.
Thực hiện Công văn số 3782/BGDĐT-CSVC, ngày 01/9/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Công điện số 27/CĐ-UBND ngày
03/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai; để
chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với thiên tai, hạn chế đến mức thấp
nhất thiệt hại về người, tài sản, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, trường học triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
(PCTT&TKCN) của cơ quan, đơn vị, trường học; phân giao nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên. Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo
của Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thị xã, thành phố về công tác PCTT&TKCN.
2. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án ứng phó với thiên tai cụ thể, phù hợp
với tình hình và điều kiện tại cơ quan, đơn vị, trường học; xây dựng, cập nhật
phương án ứng phó thiên tai gắn với phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn
cho người, tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học trong công tác ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các
cấp trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương
tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy
ra; tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
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3. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ,
công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh để chủ động ứng phó. Kiểm tra,
rà soát, xác định cụ thể những vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt
lở đất. Xây dựng phương án sơ tán cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh;
di dời máy móc, thiết bị dạy học, sách vở, tài liệu, hồ sơ... đến nơi an toàn trước
khi thiên tai xảy ra để tránh thiệt hại.
4. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo quy định. Thông tin, báo cáo
kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN của ngành và huyện, thị xã, thành phố về
những thiệt hại và công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai
gây ra.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và
Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường
học tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này, báo cáo
kết quả về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp (người nhận: Ông
Trịnh Văn Tuấn – Phó CVP Sở Giáo dục và Đào tạo; ĐT: 0912.369.891; Email:
tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn).
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐ Ngành (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban của Sở;
- Lưu: VT, VP.
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