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Số: 83/GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tây, ngày 30 tháng 7 năm 2015

V/v triển khai Công điện khẩn số 01 của
BCĐ phòng chống thiên tai TP

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường học MN, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã.
Thực hiện công điện khẩn số 01CĐ/BCH hồ i 17 giờ 30, ngày 28/7/2015 của Ban Chỉ
huy phòng chố ng thiên tai Thành phố Hà Nô ̣i;
Thực hiê ̣n Kế hoa ̣ch số 5220/KH-SGD&ĐT ngày 08/5/2015 của Sở GD &ĐT về Kế
hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015;
Thực hiện công văn số 6563/SGD&ĐT-HSSV ngày 29/7/2015 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Hà Nội về việc triển khai Công điện khẩn số 01 của BCĐ phòng chống thiên tai TP.
Theo tin cảnh báo lũ trên các sông Bắ c Bô ̣ của Trung tâm dự báo Khí tươ ̣ng Thủy văn
Trung ương từ ngày 29/7 đến ngày 02/8 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to
đến rất to, lũ quét và sạt lở đất có nguy c ơ cao xẩ y ra ở khu vực miề n núi , vùng đồng bằng,
vùng thấp, đô thi ̣có thể xẩ y ra ngâ ̣p úng . Đây là đơ ̣t mưa lũ dự báo có cường đô ̣ lớn , kéo
dài, xảy ra trên diện rộng, diễn biế n phức ta ̣p.
Để ứng phó, xử lý kip̣ thời, có hiê ̣u quả với những diễn biế n bấ t lơ ̣i do mưa lũ , Phòng
GD&ĐT Sơn Tây đề nghị các trường trực thuộc phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các
nội dung, cụ thể như sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng ứng phó và triển khai phương án
phòng chống lũ theo cấp báo động. Các nhà trường cần tiếp tục triển kiểm tra rà soát toàn bộ
cơ sở vật chất, đóng kín cửa các phòng học, phòng làm việc, giằng chống cổng trường,
tường rào, cây cối, đường điện, trạm biến áp vv … để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đặc biệt chú ý thực hiện nghiêm việc phân công trực lãnh đạo, chuẩn bị lực lượng để sẵn
sàng ứng phó với những sự cố bất thường xảy ra.
2. Kiểm tra, rà soát nhân lực, cơ sở vật chất các trường học, các khu tập thể giáo viên
(quan tâm các gia đình cán bộ giáo viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà
tạm, nhà cấp 4, những điểm tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất …).
3. Thực hiện nghiêm những nhiệm vụ trọng tâm được xác định cụ thể trong kế hoạch
số 5220/KH-SGD&ĐT, ngày 08/5/2015 về Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn năm 2015 của Ngành Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp xảy ra các sự cố bất thường, các đơn vị phải báo cáo nhanh về Phòng Giáo
dục và Đào tạo Sơn Tây. Trong quá trình diễn biến phức tạp do mưa lũ đề nghị Hiệu trưởng
các trường và toàn thể CBGV, NV, Phụ huynh và học sinh thường xuyên cập nhật tin tức.
Địa chỉ liên hệ: Số 11 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội;
ĐT:0433832221, Email: pgd-sontay@hanoiedu.vn, website: pgdsontay.edu.vn.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện);
- Sở GD& ĐT Hà Nội;
- UBND thị xã ;
- UBND các xã, phường;
- Website Phòng GD&ĐT;
- LưuVT.
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Nguyễn Thế Đại

