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Số:
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V/v triển khai công tác ứng phó
cơn bão số 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 13

tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
10249/UBND-NN ngày 13/11/2020 về việc triển khai công tác ứng phó với cơn
bão số 13.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên các nhà trường trước ảnh
hưởng trực tiếp của bão và lũ lụt do hoàn lưu bão, Sở GD&ĐT thông báo cho
học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Bảy (14/11/2020).
Các trường dừng tất cả các hoạt động liên quan đến tập trung học sinh vào
các ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).
Lãnh đạo các đơn vị căn cứ Công văn số 2667/SGD&ĐT-VP ngày
12/11/2020 và các văn bản hướng dẫn của Sở để chỉ đạo thực hiện tốt công tác
phòng chống, ứng phó bão lũ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản các cơ sở
giáo dục trước ảnh hưởng của bão lũ.
Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc ./
Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCH PCTT&TKCN (phối hợp);
- Các huyện, thị xã, TP (phối hợp chỉ đạo);
- Ban GĐ và các phòng ban Sở (thực hiện);
- Website Ngành;
- Lưu: VT, VP.
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