UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3057 /SGDĐT-VP
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học
do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng
trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

KHẨN

Khánh Hòa, ngày

30

tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 29/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3043/SGDĐTVP về việc tập trung ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh
Hoà, theo đó, học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày
30/11/2020 để phòng tránh mưa lũ.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (17 giờ ngày 30/11/2020) tình hình mưa
lũ vẫn tiếp tục diễn ra, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn
tỉnh. Để triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các
phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số nội dung
sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số
2678/SGDĐT-VP ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT về việc chủ động ứng phó, hạn
chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh trong tình hình mưa, lũ hiện nay.
2. Cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các
trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các
trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày
01/12/2020 để phòng, tránh mưa lũ.
3. Tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ
trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).
4. Khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, lũ gây ra (nếu có) và xây
dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp.
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Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 2678/SGDĐT-VP ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT)
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên (để th/hiện);
- Các Phòng thuộc Sở (để th/hiện);
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các báo, đài (để đưa tin);
- Các Phó giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Võ Hoàn Hải

