
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v khẩn trương khắc phục hậu quả 

bão số 4 (bão NORU) 

Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2022 

  

   Kính gửi:  

                             - Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

    - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trường đại học tư thục. 

 
 

Bão số 4 (bão NORU) với cường độ mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố 

Đà Nẵng đã khiến nhiều cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Nhằm nhanh chóng khắc 

phục hậu quả của bão để các cơ sở giáo dục sớm trở lại hoạt động bình thường, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học 

khẩn trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Tập trung toàn bộ lực lượng và phương tiện, nhanh chóng khắc phục 

hậu quả do bão gây ra, đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học theo hướng dẫn của 

Sở GDĐT tại Công văn số 2584/SGDĐT-VP ngày 23/9/2022 về triển khai 

phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai 

năm 2022; tổng hợp, báo cáo tình hình về Sở GDĐT trước 17h00 ngày 

28/9/2022 (ông Ngô Tấn Lâm, chuyên viên Văn phòng Sở nhận).  

2. Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục 

thường xuyên đi học trở lại từ sáng thứ Năm (ngày 29/9/2022).  

Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, bị ngập lụt hoặc cơ sở vật chất 

bị ảnh hưởng, chưa kịp khắc phục thì báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, 

huyện (qua phòng GDĐT), đề xuất thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, học 

viên đi học trở lại phù hợp với tình hình thực tế. 

3. Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau bão 

(thời gian, thời lượng, lịch, hình thức... tổ chức dạy học) đảm bảo chương trình 

theo khung thời gian năm học; nắm tình hình gia đình cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và trẻ mầm non, học sinh, học viên bỉ ảnh hưởng nặng do bão để có giải 

pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo việc tổ chức dạy học được tiến hành thuận lợi. 

4. Văn phòng Sở phối hợp với các phòng liên quan, chủ động nắm tình 

hình sau bão và kiểm tra thực tế các trường, trung tâm bị ảnh hưởng do bão, báo 

cáo, tham mưu lãnh đạo Sở phương án xử lí. 

Các phòng Sở chủ động nắm tình hình, phối hợp với phòng giáo dục và 

đào tạo các quận, huyện kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, trường học xử lí 

những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn 

vị, trường học trong việc khắc phục hậu quả của bão và tổ chức các hoạt động 

dạy học sau bão. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;       

- UBND thành phố; 

- Sở TT&TT; 

- UBND các quận, huyện;                                                                               

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;     

- Lưu: VT, VP.NTL 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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