UBND QUẬN BÌNH THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 404/PGDĐT-VP

Bình Thủy, ngày 18 tháng 5 năm 2020

V/v chủ động tăng cường công tác
phòng, chống dông, lốc, sét đánh
trên địa bàn quận

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2521/UBND-KT, ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chủ động tăng cường công tác phòng, chống
dông, lốc, sét đánh trên địa bàn quận,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc
nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai đầy đủ, nghiêm túc Công văn số 20/PCTT-TKCN ngày 07 tháng 5
năm 2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố
Cần Thơ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, cha mẹ học sinh và học
sinh để có thông tin và chủ động đề phòng.
2. Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa kèm theo dông lốc; Phối hợp với
chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, ứng phó trong trường hợp mưa kèm theo
dông lốc; Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tránh dông lốc, nhất là đảm bảo
an toàn cho trẻ em, học sinh; Trước mắt, kiểm tra hệ thống cây xanh, hệ thống lưới
điện trong và ngoài trường, lớp học, vệ sinh khai thông hệ thống thoát nước…
3. Các trường mầm non, tiểu học, THCS chủ động xây dựng phương án bảo
đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa. Trong trường hợp mưa kèm theo dông lốc
trên địa bàn diễn ra phức tạp, các trường chủ động triển khai phương án di dời trẻ em,
học sinh vào các khu vực an toàn.
4. Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”; “Ba sẵn sàng”; tăng cường kiểm
tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp, kịp thời phát hiện và có biện pháp gia
cố, sửa chữa, di dời trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy đến nơi an toàn, hạn chế tối đa
thiệt hại do dông lốc gây ra.
5. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên
theo dõi thông tin dự báo thời tiết và báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo
qua hộp thư điện tử: tuanky@binhthuy.vn khi có sự cố liên quan đến tình hình dông
lốc xảy ra.

2

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các
cơ sở giáo dục tổ chức triển khai nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
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