
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-VP 

V/v cho học sinh nghỉ học phòng, 

chống, ứng phó với bão Noru và 

mưa lớn trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                        

                   Kính gửi:  

                                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                                     - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

    

      Căn cứ Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tập trung ứng phó với bão Noru và 

mưa lớn trên địa bàn tỉnh; 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu:  

1. Các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo triển khai các trường học thuộc quyền quản lý khẩn trương thông báo cho học 

sinh được nghỉ học từ từ ngày 27/9/2022 đến khi có thông báo mới để phòng 

chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 

2. Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú các trường Phổ thông Dân 

tộc bán trú chủ động báo cáo chính quyền địa phương, phối hợp với cha mẹ học 

sinh có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường trong trường hợp nghỉ 

học tại chỗ phù hợp. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1897/SGDĐT-VP ngày 

26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Báo cáo tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do mưa, lũ gây ra (nếu có) về Sở 

GDĐT để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo để biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, TP (phối hợp); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (theo dõi); 

- Các ĐVHC thuộc Sở (biết); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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