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UBND HUYỆN THĂNG BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an 
toàn trước diễn biến phức tạp của cơn bão 

số 13 năm 2020 (bão VAMCO)

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
      - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc;
      - Các cơ sở giáo dục Mầm non do UBND xã, thị trấn cấp phép đóng 

trên địa bàn huyện Thăng Bình.
Thực hiện Công văn số 1957/SGDĐT-VP ngày 13/11/2020 của Sở GDĐT tỉnh 

Quảng Nam về việc Chủ động ứng phó với cơn bão VAMCO và tình hình mưa lũ;
Thực hiện Công điện khẩn số 1207/CĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND 

huyện Thăng Bình về việc tập trung ứng phó với bão VAMCO (bão số 13) năm 2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tại các trường học trực 

thuộc và các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện nghỉ học chiều thứ Bảy ngày 
14/11/2020.

2. Về thời gian học sinh đi học trở lại sau ngày 14/11/2020: Tùy theo tình hình 
mưa bão, lũ lụt ở địa phương và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 của nhà 
trường, Hiệu trưởng quyết định thời gian học sinh đi học lại; đồng thời có kế hoạch 
dạy bù kịp thời để đảm bảo thực hiện chương trình năm học 2020-2021.

3. Triển khai thực hiện đảm bảo, nghiêm túc các nội dung về công tác phòng, 
chống thiên tai theo văn bản chỉ đạo của Phòng GDĐT và các cấp có thẩm quyền trên 
các kênh thông tin điều hành, phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau khi bão tan, các đơn vị huy động lực lượng khẩn trương tổ chức dọn dẹp 
vệ sinh và khắc phục hậu quả của bão số 13 để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.

5. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại và các diễn biến bất thường (nếu có) về 
Phòng GDĐT để tổng hợp (qua Kênh điều hành, bộ phận KH-TH nhận).

* Hiệu trưởng các trường MN-MG công lập được phân công quản lý chuyên 
môn đối với các cơ sở giáo dục Mầm non do UBND xã, thị trấn cấp phép đóng trên 
địa bàn chịu trách nhiệm thông báo đến các cơ sở giáo dục này biết và triển khai 
thực hiện.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Húy, PCT UBND huyện (để báo cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo và các tổ, bộ phận công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, KH-TH.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

Thăng Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2020Số: 198/PGDĐT
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