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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày21 tháng 5 năm 2020

V/v xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
hiện phòng, chống thiên tai năm 2020

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện.
Thực hiện Chỉ thị số 453/CT-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Than Uyên về ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chổng thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn năm 2020;
Để triển khai hiệu quả Công văn số 153/HD-PGD&ĐT, ngày 01/4/2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phòng, chống thiên tai
năm 2020;
Trong thời gian tới, các đơn vị trường học thực hiện dạy học trong mùa mưa
bão với điều kiện khí hậu biến đổi và diễn biến thiên tai phức tạp. Để đảm bảo an
toàn tính mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và giảm thiểu
thiệt hại do thiên tai gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực
hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Khảo sát và xây dựng biện pháp phòng, chống thiên tai
1.1. Tổ phòng, chống thiên tai tham mưu nhà trường thực hiện khảo sát địa
lý, địa hình và cơ sở vật chất của trường và các điểm trường; phân tích rủi ro, dự
báo tình huống và đề xuất biện pháp phòng, chống khi có áp thấp nhiệt đới, gió
bão, dông lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ quét,...xảy ra trên đường đi học, tại nơi ở, nơi
học tập.
1.2. Xây dựng biện pháp phòng, chống thiên tai
- Đối với biện pháp phòng ngừa: tập trung thực hiện việc cắt ngọn tỉa cành cây
xanh trong và xung quanh khuôn viên nhà trường; kiểm tra, chằng chống nhà, cửa các
phòng học, phòng ở, bếp nấu, nhà ăn, kiểm tra an toàn hệ thống chống sét, đường dây
điện....
- Đối với biện pháp ứng phó, khắc phục: tổ chức xây dựng và ban hành kế
hoạch phòng chống giảm thiệt hại thiên tai đảm bảo rõ mục đích, quy trình và phương
án chỉ đạo, người điều hành để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có
thiên tai xảy ra.
2. Triển khai tập huấn và thực hành phòng, chống thiên tai
2.1. Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức và huấn luyện thực hành ứng phó với
các tình huống thiên tai cụ thể cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2.2. Tổ chức thực hành ứng phó với tình huống giả định quy mô trường, điểm
trường có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng
khác tại địa phương để rèn luyện kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống cụ thể xảy ra.
* Lưu ý: các xã Phúc Than, Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa, Ta Gia, Khoen On
là những địa phương thường xảy ra thiên tai, những trường có nhiều khe suối, lòng hồ
đề nghị các nhà trường cần chú trọng hơn trong công tác phòng ngừa và ứng phó để
không bị động khi có thiên tai xảy ra.
Nhận được Công văn này, Hiệu trưởng các đơn vị trường thực hiện nghiêm
túc. Trường nào để xảy ra hậu quả thiên tai do chủ quan thì Hiệu trưởng hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
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