UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1333/GDĐT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng09 năm 2020

V/v chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 5

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Thực hiện Công văn số 10178/UBND-VP ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chủ động ứng phó bão số 05 và đặc biệt là công tác
chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII;
Thực hiện Công văn số 23/BCH ngày 18/9/2020 của Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động ứng phó bão số 05 và đặc
biệt là công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII;
Để chủ động ứng phó với bão số 05, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Vũng Tàu chỉ đạo các trường như sau:
1. Triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão năm 2020 mà nhà trường
đã xây dựng.
2. Theo dõi sát các bản tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để kịp
thời triển khai các biện pháp phòng chống bão theo chỉ đạo của cấp trên.
3. Phổ biến kế hoạch phòng chống bão đến từng thành viên trong nhà trường
để mỗi người biết được vị trí, nhiệm vụ cụ thể của mình trong công tác phòng
chống bão.
4. Tiến hành các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất trường học, cụ thể:
- Chằng, kéo, gia cố hệ thống cửa sổ, cửa ra vào, mái nhà...
- Các hồ sơ quan trọng như: học bạ, sổ sách, chứng từ ... cần sắp xếp, bao
bọc trong các loại bao bì nhựa kín nước, lưu trữ trong các nơi thật an toàn; bảo
đảm không bị hư hỏng, thất lạc khi mưa to, gió lớn.
- Về máy tính, trang thiết bị: di dời về các phòng chắc chắn an toàn, kê lên
cao, dùng vải nhựa không thấm nước bao bọc kín để tránh bị hư hại do mưa gió.
5. Kiểm tra các phương tiện để xử lí cháy, nổ, chập điện. Chuẩn bị các dụng
cụ sơ cấp cứu để sử dụng khi cần thiết. Kiểm tra các phương tiện thông tin liên lạc
như điện thoại, máy fax... bảo đảm sử dụng.
Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc, báo cáo
kịp thời về Phòng Giáo dục về tình hình thiệt hại khi có bão xảy ra./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND TPVT (để b/c);
- BCĐ PCLB&TKCN TPVT;
- Lưu VT
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