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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc
Thực hiện Công điện số 13/CĐ-PCTT, hồi 11 giờ 00 phút ngày 28/11/2021 của
Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện; Công văn số 2476/SGDĐT-VP
ngày 29/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc tiếp tục chủ động
ứng phó với tình hình mưa lũ.
Dự báo đợt lũ này có thể lớn hơn nhiều về đêm nay 29/11/2021 do ảnh hưởng của
triểu cường, hiện tại tại Thạnh Hòa trên báo động 3 là 0,24m, Hà Thanh tại Diêu Trì còn
0,18m đạt báo động 3.
Tiếp theo Công văn số 736/PGDĐT ngày 27/11/2021 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường mầm non và phổ thông trực thuộc nghiêm túc
thực hiện các nội dung dưới đây:
1. Tình hình mưa lũ còn có khả năng diễn biến phức tạp. Hiệu trưởng các trường
tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ trên địa bàn để chủ động cho học sinh nghỉ học. Tuyệt
đối không để xảy ra thiệt hại về con người.
2. Tùy tình hình cơ sở vật chất của nhà trường và hoàn cảnh gia đình học sinh, các
trường tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không thể đến trường do mưa
lũ hoặc giao bài tập về nhà cho học sinh; đồng thời lãnh đạo nhà trường theo dõi số lượng
và chất lượng học sinh tham gia học trực tuyến, cập nhập hàng ngày để báo cho bộ phận
chuyên môn của Phòng GDĐT; chú ý hướng dẫn, nhắc nhở học sinh sử dụng điện an
toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra khi học tập trực tuyến.
3. Trường hợp đang dạy mà lũ đến bất ngờ thì phải gọi điện báo chính quyền địa
phương nhờ hỗ trợ và giữ các em ở trường, chờ phụ huynh đến đón để đảm bảo an toàn.
4. Đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24, báo cáo kịp
thời cho Phòng GDĐT (qua chuyên viên Phòng GDĐT đứng chân địa bàn được phân
công) khi sự cố xảy ra tại đơn vị.
Trên đây là những việc cần làm ngay để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ, đảm
bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường
trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- BCH PCTT-TKCN và PTDS ngành GD tỉnh (b/cáo);
- BCH PCTT-TKCN và PTDS huyện (b/cáo);
- BCH PCLB phòng GD huyện;
- Lưu: VT.
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