
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:           /UBND-VX 
V/v khẩn trương khắc phục hậu 

quả bão số 4 (bão Noru) và thông 

báo cho học sinh trở lại trường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kon Rẫy, ngày     tháng      năm  

      

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Trung tâm GDTX-GDNN huyện; 

- Trường PTDTNT huyện; 

- Trường THPT Chu Văn An; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 25 tháng 9 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tập trung ứng phó với bão 

Noru và mưa lớn trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1926/SGDĐT-VP ngày 28 

tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phối hợp chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 (bão Noru) và 

thông báo cho học sinh trở lại trường. 

Căn cứ báo cáo của các địa phương, đơn vị về tình hình, diễn biến và thiệt 

hại do bão Noru gây ra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 

Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 4 và đảm bảo các 

điều kiện để các cơ sở giáo dục sớm trở lại hoạt động bình thường, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường PTDTNT huyện, 

Trường THPT Chu Văn An, Trung tâm GDTX-GDNN huyện 

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trường, lớp tập trung lực lượng, huy 

động phương tiện để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão gây ra; tổ chức dọn 

vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học, cắt tỉa cây xanh trong 

nhà trường có nguy cơ ngã, đổ để có thể tổ chức dạy học an toàn theo hướng dẫn 

của ngành giáo dục1; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, đề xuất 

(nếu có) về UBND huyện trong ngày 29/9/2022 để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo. 

 - Tất cả các đơn vị trường trên địa bàn huyện đã đảm bảo các điều kiện an 

toàn tiến hành tổ chức dạy học trở lại từ sáng Thứ Sáu, ngày 30/9/2022; đồng 

thời chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học sau bão theo 

                                            
1 Công văn số 1897/SGDĐT-VP ngày 26/9/2022 của Sở GD&ĐT về việc tập trung ứng phó với bão Noru và 

mưa lớn trên địa bàn tỉnh. 



2 
 

khung thời gian năm học; tổ chức dạy bù các tiết cho học sinh trong thời gian 

nghỉ để phòng, chống bão; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau 

bão. 

2. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các tổ 

chức, đơn vị tham gia hỗ trợ các đơn vị trường đóng chân trên địa bàn khắc phục 

hậu quả do bão gây ra; phối hợp cùng cha mẹ học sinh để đảm bảo cho học sinh 

đến trường an toàn. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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