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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai
Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng,
chống thiên tai số 33/2013/QH13 và Luật Đê điều số 79/2006/QH11;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5//2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác
phòng, chống thiên tai;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống thiên tai
Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế
Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc sở
giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các đại
học, học viện, viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp
sư phạm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/cáo);
- Ủy ban Quốc gia UPSCTT&TKCN (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục CSVC (10 bản).
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