
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-VP 

V/v tập trung phòng, chống, ứng phó 

với bão số 9  

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

        HỎA TỐC                         

                   Kính gửi:  

                                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                                     - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

      Căn cứ Công văn số 4029/UBND-NNTN ngày 26/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất (công điện số 1470 của Thủ tướng Chính phủ). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chủ động tham mưu 

UBND các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học đối với những vùng dễ bị sạt 

lỡ và ảnh hưởng mưa lũ theo dự báo tại các khu vực thuộc các huyện: Kon 

Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Rẫy. 

- Các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống, ứng phó 

bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”, triển 

khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn1. 

Phân công cán bộ trực 24/24h đồng thời rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, 

kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như bão, mưa 

lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo về Sở 

biết, chỉ đạo./. 

                                           
1 Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc ứng 

phó với cơn bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Công văn số 3800/UBND-NNTN ngày 07 tháng 10 năm 2020 

về việc chủ động, tập trung phòng chống mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Công văn số 

2808/UBND-NNTN ngày 02 tháng 8 năm 2020 về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng chống thiên tai, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (theo dõi); 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu VP. 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thạnh 
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