
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 ứng phó cơn bão số 5 (SONCA) 

Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2022 

           Kính gửi: 

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

     - Các trường đại học tư thục;   

     - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 

 
 

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (bão SONCA), Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Ngày 15/10/2022, các cơ sở giáo dục mầm non không nhận giữ trẻ; học 

sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học.  

2. Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt thường 

xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa, lũ trong những ngày đến để kịp thời 

thông tin cho giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh học sinh. 

Báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, huyện (qua phòng GDĐT), chủ động đề 

xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Các trường đại học tư thục theo dõi tình hình bão, mưa lớn để chủ động 

cho sinh viên nghỉ học.    

3. Phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ; thường xuyên cập 

nhật thông tin dự báo thời tiết để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn 

gây lũ, lụt. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở 

GDĐT để được hướng dẫn xử lí. 

4. Tập trung lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục ảnh hưởng  

của bão.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị, trường học khẩn trương 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;       

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;     

- Lưu: VT, VP.NTL 
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