UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2204/SGDĐT-VP
V/v ứng phó với Bão số 5 (ConSon)

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 10tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 91/BCH-VP ngày 09/09/2021
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc Ứng phó với
Bão số 5 (ConSon) và ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng
trực tiếp đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai, thực
hiện một số nội dung về phòng, chống bão cụ thể như sau:
1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp
phòng, tránh ứng phó với bão đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên phù hợp
với tình hình thực tế phòng chống dịch Covid-19.
2. Nâng cao ý thức cảnh giác cao độ, theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các
tình huống trên nguyên tắc “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục
khẩn trương” đảm bảo an toàn về người, thiết bị, cơ sở vật chất trường học nhằm
giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.
3. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trường học, tổ chức buộc, chằng, chống
những vị trí xung yếu trong nhà trường.
4. Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương trong việc tổ chức phòng
chống bão.
5. Yêu cầu các đơn vị cập nhật thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số 5
(ConSon) trên các phương tin thông tin truyền thông của các cơ quan chức năng tại
địa phương và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các
đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./
(Đính kèm công văn số 91/BCH-VP ngày 09/09/2021 của Ban CH PCTTTKCN)
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