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V/v chủ động phòng, chống thiên tai đảm
bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình
xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thổ, ngày 23 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Các trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 1093/SGDĐT- VP ngày 17/6/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.V/v chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của
trận động đất;
Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT- KHTC ngày 17/6/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai. V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho
người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020;
Để làm tốt công tác chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn
cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020,
phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường khẩn trương triển khai, thực
hiện một số công việc sau:
I. Việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và
công trình xây dựng:
1. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ giáo viên, học sinh sử dụng đúng
mục đích, công năng của các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng,
không sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy vào mục đích cá nhân. Hướng
dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao ý thức chủ động phòng chống thiên
tai, bảo vệ cơ sở vật chất thuộc tài sản của nhà trường.
2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học, đồ dùng bán trú hiện có như:
Vệ sinh phòng học, phòng ở của học sinh sạch sẽ hàng ngày, kiểm tra
các chốt, khóa cửa có biện pháp sửa chữa, gia cố nếu hỏng hóc, đóng kín các
cửa sau mỗi buổi học.
Với các phòng thiết bị, tin học, ngoại ngữ phải ngắt các thiết bị điện,
đóng kín cửa và có biện pháp che chắn khi không sử dụng.
Nếu thấy có công trình nào nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng ảnh
hưởng đến tính mạng con người thì phải sớm có văn bản báo cáo phòng Giáo
dục và Đào tạo, UBND huyện theo quy định.
3. Tổ chức lao động vệ sinh dọn cỏ, rong rêu, rác trên mái nhà, sê nô,
khơi thông máng nước, khơi thông và nắn hướng dòng chảy thoát nước của
trường, của khe suối khu vực quanh trường để khi mưa to hạn chế ảnh hưởng
do sạt lở đất hay lũ quét. Sửa chữa, gia cố hoặc thay thế mái nhà tạm, các hệ
thống cửa đi, cửa sổ, ống thoát nước mưa đã bị hỏng.

4. Rà soát chặt, tỉa cành cây: Các cây đã chết và nguy cơ sắp chết, cây
rỗng ruột, các cây không có hiệu quả sử dụng yêu cầu chặt bỏ và cắt tỉa cành
cây để an toàn cho người, trường, lớp học.
5. Nghiêm túc thực hiện công tác trực trong mùa mưa bão, nếu có sự cố
do thiên tai, mưa bão ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường, đề nghị
các trường cần báo cáo gấp bằng văn bản với cơ quan cấp trên để có hướng
khắc phục, xử lý kịp thời.
II. Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất ( Vào
hồi 13h12 ngày 16/6/2020, đã xảy ra một trận động đất 4,9 độ richter tại
huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (tọa độ 22.563 độ vĩ Bắc, 102.655 độ kinh
Đông), độ sâu chấn khoảng 12,6 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu
vực tâm chấn và cấp 3 ở khu vực lân cận) do đó các đơn vị cần:
1. Rà soát, kiểm tra sỹ số học sinh, giáo viên, nhân viên của tất cả các
cơ sở giáo dục trong địa bàn; trường hợp phát hiện thiếu phải liên hệ ngay với
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đề nghị hỗ
trợ tìm kiếm.
2. Kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của trận động đất đến các công trình
trường học trong khu vực bị ảnh hưởng để kịp thời có phương án ứng phó.
3. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến động đất; thông tin kịp
thời với Ban Chỉ huy các cấp để chủ động ứng phó.
4. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
kỹ năng ứng phó với các tình huống động đất, thiên tai có thể xảy ra.
II. Các phương án báo cáo, sửa lý sự cố:
1. Tổ chức trực ban đảm bảo; thường xuyên báo cáo những bất thường
và tổng hợp những thiệt hại (nếu có).
2. Chủ động động thực hiện các phương án và báo cáo về Ban phòng
chống thiên tai của huyện khi có sự cố xẩy ra (Phòng NN&PTNT huyện - ĐT:
02313 896 231, hoặc phòng Giáo dục & Đào tạo ĐT: 02313 602 783) để báo
cáo và cùng các ban nghành trong huyện có phương án triển khai thực hiện.
Lưu ý: Các trường khi xẩy ra sự cố cần làm báo cáo nhanh gửi về
phòng để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền
xem sét và có phương án khắc phục./.
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