
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SGDĐT-VP        Bình Định, ngày      tháng 9 năm 2022 

V/v tổ chức cho học sinh, học 

viên đi học trở lại sau thời gian 

tạm nghỉ để phòng, tránh cơn bão 

số 4 (bão Noru) 

 

                                 

                              Kính gửi: 

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; 

     - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX 

 

Hiện nay, tình hình mưa bão không còn ảnh hưởng lớn đến tỉnh ta, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu: 

1. Tất cả các cơ sở giáo dục  mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong 

tỉnh tổ chức dạy trở lại từ sáng ngày 29/9/2022. 

2. Đã đến mùa mưa lũ, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ 

học khi có mưa lũ, địa bàn chia cắt, nhất là vùng miền núi, trung du, vùng trũng ở đồng 

bằng để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và xây dựng kế hoạch dạy bù cho phù 

hợp. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên (thực hiện);                                                                               

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- BCH PCTT&TKCN ngành GD tỉnh (chỉ đạo);                                       

- Lưu: VT, VP.                                                                                         

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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