
 

Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

 - Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

             

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1100/TTg - 

NN ngày 23/8/2021 về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhằm bảo đảm an toàn cho 

người và tài sản, thiết bị, tài liệu,…, đặc biệt hạn chế thấp nhất thiệt hại trong 

tình huống xảy ra bão lũ lớn đối với những khu vực bị dịch bệnh Covid-19, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện rà soát 

phương án ứng phó thiên tai; bảo đảm an toàn về người, tài sản, cơ sở vật chất, 

công trình trường học; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, trước khi có 

thiên tai xảy ra phải chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, sách vở, tài liệu, 

hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư 

hại. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn các cấp trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai. 

Đối với các địa phương bị dịch bệnh Covid-19 sẵn sàng tạo điều kiện để 

các cơ quan phòng chống dịch bệnh sử dụng cơ sở vật chất làm nơi tránh trú, 

cách ly, điều trị người bệnh khi có yêu cầu hoặc đủ điều kiện đáp ứng. 

2. Các Đại học, Học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung 

cấp sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố thiên tai, bảo đảm an toàn 

cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các công trình trường học; an toàn đối với 

phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, tài liệu phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

Kiện toàn bộ phận phòng chống thiên tai của đơn vị, tổ chức diễn tập 

phòng, chống các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền 
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tập huấn kiến thức phòng, chống thiên tai cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh 

viên. 

Khi có thiên tai xảy ra, cần chủ động giữ mối liên hệ với các cơ quan 

phòng, chống thiên tai tại địa phương, đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ 

trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Sẵn sàng tạo điều kiện để các cơ quan phòng chống dịch bệnh sử dụng ký 

túc xá, phòng học làm nơi tránh trú, cách ly, điều trị người bệnh khi có yêu cầu. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh nội dung công văn 

này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (qua Cục Cơ sở vật chất) số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Người liên hệ ông Trần Gia Khánh, chuyên viên Cục Cơ sở vật chất, điện thoại 

0917710440, email: tgkhanh@moet.gov.vn. 
  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng CP Lê Văn Thành (để b/c); 

- Văn phòng Thường trực BCĐTW về PCTT; 

- Văn phòng UBQGƯPSCTT&TKCN; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ;  

- Lưu: VT, Cục CSVC. 
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