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HỎA TỐC

THÔNG BÁO
Về việc 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

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại
Công văn số 3008/UBND-KT ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc triển khai các
giải pháp khẩn cấp chủ động ứng phó với triều cường,
Qua xem xét thực tế tình hình triều cường tại các quận, huyện 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 tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung
sau đây:
- Lãnh đạo các đơn vị có biện pháp quản lý, nắm chính xác số lượng học
sinh đến trường và ra về trong các ngày triều cường dâng cao. Kịp thời thông
báo, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc tổ chức đưa đón học sinh; tuyên
truyền và phối hợp với cha mẹ học sinh, các cơ quan, đoàn thể ở địa phương
triển khai các biện pháp hỗ trợ, phòng chống tai nạn đuối nước và các sự cố
khác do triều cường gây ra nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, đội
ngũ công chức, viên chức, giáo viên…;
- Tuyệt đối không được chủ quan, phải thường xuyên theo dõi, nắm thông
tin từ cơ quan quản lý các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến
của đợt triều cường. Qua đó, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và chủ động phối hợp
với Đài truyền thanh quận, huyện, các phương tiện thông tin liên lạc khác để
thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh nắm rõ về tình hình triều cường trên
địa bàn cũng như quyết định cho học sinh nghỉ học tại các đơn vị; tổ chức bảo
vệ hồ sơ, trang thiết bị, cảnh quan, môi trường,…, có phương án phòng chống
dịch bệnh ở các đơn vị bị ngập trong đợt triều cường;
- Tất cả học sinh trường mầm non, tiểu học trên địa bàn các quận, huyện
Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền được nghỉ học ngày thứ
Tư, 02 tháng 10 năm 2019; Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức thông báo khẩn để
cha mẹ học sinh có sắp xếp thời gian chăm sóc con, em.
Các đơn vị còn lại tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện tốt các nội dung
của Thông báo số 2478/TB-SGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT
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.

Thủ trưởng các đơn vị thông tin, báo cáo các sự cố bất thường về Sở
GD&ĐT qua số điện thoại 0985.660.667 để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- UBND quận, huyện (để phối hợp);

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng của Sở;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện;
- Các trung tâm NN, TH;
- Lưu VT.
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