
UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Gia Lai, ngày 28 tháng  10  năm 2020 

             
 

Kính gửi:  
     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 
     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 
     - Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 
     - Các cơ sở giáo dục khác. 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ 

đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công điện số 1253/CĐ-BGDĐT 
ngày 27/10/2020 về tình hình bão số 9; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển 
khai thực hiện các công việc sau đây: 

1. Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/10/2020. 
 2. Tập trung đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên, 
đặc biệt đối với vùng tâm bão đi qua. Lên phương án bảo đảm an toàn giảm 
thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, sách giáo khoa và dụng 
cụ học tập. 
 3. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa bão gây 
ra đối với cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Ông Lê Duy Định, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, điện 
thoại: 0913 419 418; 

Ông Lê Thanh Thảo, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện 
thoại: 098 345 1679. 

4. Tổng hợp thiệt hại (nếu có) và lên phương án xử lý báo cáo về Sở Giáo 
dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; gửi 
báo cáo nhanh qua địa chỉ email: vanphong.sogialai@moet.edu.vn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- UBND cấp huyện (phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Đăng Website Sở; 
- Lưu: VT,VP. 
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