
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan
             V/v  chủ động ứng phó 
                   với  bão Kompasu

#DiaDiemNgayBanHanh

          Kính gửi:  
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hiệu trưởng các trường THPT; PTDTNT trực thuộc Sở;
- Giám đốc TTGDTX tỉnh.

Bão Kompasu là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất 
trên biển có thể tới cấp 10, 11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 
đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong 
vài ngày tới. Thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 10/10/2021 của UBND 
tỉnh, để chủ động ứng phó với bão Kompasu, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các 
đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
         1. Chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 
1777/SGDĐT-VP ngày 07/9/2021.
        2. Theo dõi diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
ứng phó kịp thời; phân công trực 24/24 để xử lý những tình huống do mưa bão gây 
ra.
   3. Ở những vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của bão, lũ, Thủ 
trưởng các đơn vị 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.    
        4. Tùy theo tình hình bão lũ ở địa phương, Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng 
các trường THPT, PTDTNT, Giám đốc TTGDTX tỉnh quyết định cho học sinh 
nghỉ học và thời gian đi học lại; đồng thời có kế hoạch dạy bù kịp thời ngay sau 
khi mưa lũ tan để đảm bảo chương trình năm học.
       5. Báo cáo kịp thời tình hình phòng chống mưa bão về Sở Giáo dục và Đào 
tạo. Trong trường hợp cần có sự chỉ đạo kịp thời của Sở GDĐT thì điện thoại trực 
tiếp cho Giám đốc Sở.
         Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ô. Trần Văn Tân – PCTUBND tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Phòng, ban Sở;
- Lưu: VT.

             GIÁM ĐỐC

                              #ChuKyLanhDao
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