UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1114/PGDDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 22

tháng 12 năm 2020

V/v chủ động sẵn sàng ứng phó với bão
số 14 (Krovanh) trên biển Đông có khả
năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu.

HỎA TỐC
Kính gửi:
-

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Tp. Bà Rịa;
Hiệu trưởng các trường MN tư thục, Chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục.

Thực hiện Công văn số 10964/UBND-VP ngày 22/12/2020 của UBND thành
phố Bà Rịa về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 14 (Krovanh) trên biển
Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
Để chủ động sẵn sàng ứng phó với Bão số 14, Phòng Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện
một số nhiệm vụ như sau:
- Rà soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai sẵn sàng triển khai các
biện pháp ứng phó với bão số 14 có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất
liền địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; sẵn sàng triển khai các biện pháp chằng
chống các phòng học, công trình, đặc biệt lưu ý; chặt tỉa, có biện pháp bảo vệ cây
xanh để hạn chế thiệt hại.
- Kiểm tra rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ có thể
xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống thoát nước.
- Có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Nếu xét thấy trường
hợp không đủ an toàn, hiệu trưởng chủ động quyết định phương án xử lí.
- Lập kế hoạch cho nhân dân trú ẩn tại trường trong trường hợp xảy ra thiên
tai, Nhà trường có kế hoạch bảo đảm an toàn CSVC, trang thiết bị của trường.
- Nhắc nhở CB, giáo viên, nhân viên và học sinh đóng cửa các phòng học
khi ra vào lớp, đảm bảo an toàn hệ thống điện tại đơn vị.
- Phân công CB-GV- NV trực 24/24 tại trường khi có bão xảy ra.
Hiệu trưởng các trường chủ động phối hợp với các phường, xã triển khai các
biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại đối với người, phương
tiện, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các địa
phương triển khai ứng phó với bão khi bão đổ bộ vào.
Đề nghị các Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BPNGLL.
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