UBND HUYỆN AN PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Phú, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO KHẨN
Về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 16 và Thông báo nghỉ học

____________
Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm của cơn bão số 16 - Cơn bão Tembin;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo theo công văn số
2115/SGDĐT-VP ngày 25/12/2017 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 16 và
Thông báo nghỉ học,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị thực hiện những công việc
sau:
1. Thông báo cho tất cả học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học thứ Ba (ngày
26/12/2017);
2. Tiếp tục cử lãnh đạo đơn vị thường trực tại cơ quan 24/24 để xử lý những việc
phát sinh; trực email, điện thoại để nhận chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng;
3. Tiếp tục chủ động yêu cầu cán bộ, viên chức, giáo viên chủ nhiệm,... của các
đơn vị thường xuyên giữ liên lạc với gia đình học sinh để thông báo hoặc tiếp nhận
thông tin trong những tình huống phát sinh;
4. Lịch thi ngày 27/12/2017 thực hiện bình thường theo kế hoạch, lịch thi ngày
26/12/2017 sẽ có thông báo sau.
5. Hiệu trưởng các trường THCS khẩn trương liên hệ Lãnh đạo địa phương chỉ
đạo bộ phận phát thanh xã, thị trấn thông báo việc nghỉ học ngày 26/12/2017 đến tất cả
gia đình học sinh trên địa bàn xã, thị trấn được biết.
Số điện thoại đường dây nóng của Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Trưởng Phòng: Ông Thái Kim Khải – Số điện thoại: 0945885277
- Chuyên viên:
+ Ông Nguyễn Hoàng Phi – Số điện thoại: 0918930313
+ Ông Lê Văn Nắng – Số điện thoại: 0986774663
+ Ông Ngô Long Kiến – Số điện thoại: 0989572756
Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Đài phát thanh huyện An Phú;
- UBND các xã, thị trấn;
- BLĐ, CV P.GDĐT;
- Các trường học trực thuộc;
- Lưu: VT, TVTBCNTT.
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