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THÔNG BÁO
Về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày triều cường
đầu tháng Chín Âm lịch đạt đỉnh tại địa bàn thành phố Cần Thơ
Căn cứ Bản tin triều cường ngày 29/9/2019 trên các sông rạch thành phố Cần
Thơ của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ,
Theo dự báo Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP. Cần Thơ tiếp tục
lên và đạt đỉnh trong các ngày 30 tháng 09 và ngày 01 tháng 10 (ngày 02 - 03 tháng
Chín Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên
mức: 2,15 - 2,20m, cao hơn mức báo động III từ 0,25 đến 0,30m. Thời gian xuất
hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm: 6 - 8h và chiều tối lúc: 17 19h. Đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng khi triều lên có mưa lớn
gây ngập lụt kéo dài.
Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra cho các cơ sở
giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện và các cơ sở giáo dục
trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, lãnh đạo các đơn vị chủ động cho
học sinh tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi triều cường được nghỉ học 01
ngày (01/10/2019), báo cáo lãnh đạo địa phương và thông báo cho cha mẹ học sinh
biết trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, có kế hoạch bố trí cho học sinh học bù
vào thời điểm phù hợp.
2. Báo cáo chi tiết tình hình ảnh hưởng do triều cường gây ra đối với các cơ
sở giáo dục trên địa bàn do các đơn vị quản lý trước ngày sáng ngày 10 tháng 10
năm 2019 qua hộp thư điện tử: phonggdtx.socantho@moet.edu.vn.
Sở GD&ĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
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