UBND TỈ
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A VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độ
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Số: 1033/SGDĐT-CTTT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 8 năm 2018

V/v chủđộng ứng phó với nước lũ
lên nhanh và thiên tai trên đị
a bàn tỉ
nh

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyệ
n, thịxã, thành phố;
- Thủtrưởng các đơn vịtrực thuộc Sở.
Thực hiệ
n Công vă
n số33/UBND-KTN ngày 22 tháng 8 nă
m 2018 củ
a Ủy ban
Nhân dân tỉ
nh Đồng Tháp vềviệ
c chủđộng ứng phó với nước lũlên nhanh và thiên
tai trên đị
a bàn tỉ
nh. SởGiáo dụ
c và Đà
o tạ
o (GDĐT) yêu cầ
u các đơn vịthực hiệ
n
một sốnội dung sau:
1. Tiế
p tụ
c triể
n khai và thực hiệ
n nghiêm túc Kếhoạ
ch số27/KH-SGDĐT,
ngày 13/5/2014 vềthực hiệ
n chiế
n lược phòng, chống giả
m nhẹrủ
i ro thiên tai và
chủđộng ứng phó với biế
n đổi khí hậ
u củ
a ngành giáo dụ
c và đà
o tạ
o tỉ
nh Đồng
Tháp giai đoạ
n 2014-2020.
2. Dựbáo trong hai tháng tới, mực nước tạ
i các nơi trong tỉ
nh sẽtiế
p tục
tă
ng do ả
nh hưởng của triề
u cường biể
n Đông và lượng nước từthượng nguồn đổ
về
. Đểchủđộng ứng phó với lũlên nhanh và thiên tai, hạ
n chếthấ
p nhấ
t thiệ
t hạ
i do
lũgây ra, các đơn vịtriể
n khai đồng bộcác giả
i pháp đểphòng tránh đuối nước,
nhấ
t là đả
m bả
o an toàn cho trẻem, học sinh; phối hợp với các ban ngành liên quan
tổchức các điể
m trông giữtrẻtậ
p trung, đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ
; vậ
n
động gia đì
nh, cha mẹhọc sinh trang bịcặ
p phao, áo phao, dụ
ng cụnổi cho học sinh
thường xuyên đi học bằ
ng phương tiệ
n thủ
y.
3. Khi có thiên tai, thiệ
t hạ
i xả
y ra, các đơn vịbáo cáo bằ
ng vă
n bả
n đá
nh
giá, thống kê ả
nh hưởng, thiệ
t hạ
i gửi vềSở GDĐT (qua phòng CTTT: sđt
02773875675, Email phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn) và theo Hệthố
ng quả
n
lý rủ
i ro thiên tai ngành giáo dụ
c trong vòng 1 tuầ
n sau khi thiên tai xả
y ra, đểSở
GDĐT kị
p thời tổng hợp báo cáo vềVă
n phòng thường trực trung tâm phòng chống
lụ
t bão và tìm kiế
m cứu nạ
n tỉ
nh và BộGDĐT.
SởGiáo dụ
c và Đà
o tạ
o yêu cầ
u các Phòng GDĐT, thủtrưởng các đơn vịtrực
thuộc Sởxây dựng kếhoạ
ch tổchức triể
n khai kị
p thời và thực hiệ
n chếđộbáo cáo
đú
ng theo quy đị
nh, báo cáo đột xuấ
t khi được yêu cầ
u./.
Nơi nhận:
- Nhưtrên(đểt/h);
- UBND tỉ
nh (đểb/c);
- Lãnh đạ
o Sở(đểb/c);
- Lưu: VT, ĐS, 3b.
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