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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mai Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng chống
thiên tai trong mùa mưa

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 1545/UBND-PNN ngày 12/7/2019 của Ủy ban
nhân dân huyện Mai Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai
trong mùa mưa. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh trong đơn vị nâng cao năng lực và nhận thức về công tác phòng tránh
thiên tai; thường xuyên nắm bắt thông tin thời tiết, diễn biến thiên tai để chủ động
phòng tránh khi thiên tai xảy ra; chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn về
người, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường.
Đối với các trường, điểm trường đóng tại những vùng trũng, nơi ven suối,
khe lạch, chân đồi, thung lũng, taluy có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở triển
khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời nhằm giảm mức thấp nhất thiệt hại
do mưa, lũ gây ra.
2. Thực hiện trực trường nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ
trên địa bàn, bằng mọi biện pháp cảnh báo, thông tin đầy đủ, kịp thời cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa, lũ ống,
lũ quét, sạt lở đề phòng, cảnh giác trong các hoạt động sinh hoạt, học tập…Thực
hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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