
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SGDĐT-VP Bình Định, ngày  11  tháng 11 năm 2020 

V/v tổ chức cho học sinh đi học 

trở lại sau thời gian tạm nghỉ để 

phòng, tránh cơn bão số 12 

 

                                 

                              Kính gửi: 

 - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; 

     - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh.  

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra, sớm tổ chức dạy và 

học bình thường, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: 

1. Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông tranh thủ sự giúp đỡ của chính 

quyền, nhân dân địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tu sửa cơ sở vật chất 

dọn vệ sinh và hoàn thành trong ngày 11/11/2020, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. 

2. Các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh tổ chức dạy học trở lại từ sáng ngày 

12/11/2020.  

3. Trong trường hợp đường đến trường bị chia cắt do nước lũ, cơ sở vật chất thiệt 

hại quá nặng, chưa tổ chức dạy học từ sáng ngày 12/11/2020 thì Hiệu trưởng phải báo cáo 

ngay cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về lý do, dự kiến ngày tổ 

chức dạy học trở lại và kế hoạch dạy bù. 

4. Tiếp tục cảnh báo giáo viên, học sinh đề phòng tai nạn xảy ra trên đường đến 

trường do bị nước lũ chia cắt, cây xanh đổ, tường rào sập... Trong khuôn viên trường, nếu 

có khu vực không an toàn thì dựng biển báo, hàng rào cách ly để giáo viên, học sinh biết, 

không đến gần; đặc biệt lưu ý đề phòng điện giật do tường còn ẩm, rò rỉ điện. 

5. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh bùng phát sau khi 

bão tan, lũ rút. 

Trên đây là những việc cần làm ngay để nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cơn 

bão số 12 gây ra, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. 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 trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên (thực hiện);                                                                               

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- BCH PCTT&TKCN ngành GD tỉnh (chỉ đạo);                                       

- Lưu: VT, VP.                                                                                         

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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