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V/v phòng chống ầp thÀp nhiệt đời vi Mo

Hải Phòng. ngày4ĩ>tháng 6 năm 2021

Kỉnh gừi:
Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 
Trường Trung học phổ thông;
Trung tâm GDNN&GDTX cổc quận, huyện; 
Đơn vị trục thuộc.

Thực hiện Công diện sổ 03/CĐ-CT ngày 12/6/2021 của Chù tịch ủy ban 

nhân dân thành phổ về việc phòng chổng áp thấp nhiệt đới và bão, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các dơn vị giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

1. Phân công cán bộ theo dõi trực nghiêm túc 24/24h trong suổt thời gian 

xày ra áp thấp nhiệt đới và bão, đàm bảo thông tin liên lạc với bên ngoài; thưởng 

xuyên theo dôi dự báo thời tiết và các thông báo liên quan để kịp thời có các biện 

pháp phòng chổng.

2. Thực hiện các biện pháp dể đâm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài 

sàn, độc biệt các dơn vị đang triển khai sửa chừa và xây dựng.

3. Tăng cường công tác an ninh trong đơn vị không đề xảy ra trường hợp 

kẽ gian lợi dụng áp thẳp nhiệt đới và bão đột nhập lẩy cắp tài sàn.

4. Nếu cỏ vấn dề gi đột xuất xảy ra đề nghị bảo cổo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo để dược phổi hợp giải quyết (liên hệ qua đồng chí Đào Thế Anh - Chảnh văn 

phòng Sở - S(ỉ diện thoại: 0904.442.484)

Giám đốc Sở Giáo dục vồ Đào lạo yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các 

dơn vị giáo dục nghiêm túc triẻn khai thực hiện nội dung công vãn này./.

Nai nhận:
Nhu kinh guĩ.
Ihm Giếm dốc Sứ.
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