
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:        /SGDĐT-VP 

V/v cho học sinh, sinh viên 

nghỉ học do mưa lớn ảnh hưởng của  

bão số 6 

  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 10 năm 2020 

       

      Kính gửi:  

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

   - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trường đại học tư thục. 
  

 

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của bão số 6, 

tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 11/10/2020 tình hình mưa lớn còn diễn biến phức 

tạp và có khả năng kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng 

các đơn vị, trường học triển khai các nội dung sau:  

 1. Thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 

12/10/2020 (thứ Hai) cho đến khi có thông báo mới.  

2. Các nội dung khác tiếp tục triển khai thực hiện theo Công văn số 

2697/SGDĐT-VP ngày 08/10/2020 của Sở GDĐT về việc cho học sinh nghỉ học 

do mưa lớn.  

 3. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng 

mưa lũ gây ra ngay khi nước rút để chuẩn bị cho học sinh đi học lại.  

4. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại (nếu có) về Sở GDĐT qua Hệ thống 

thông tin chính quyền điện tử hoặc bằng tin nhắn, zalo (ông Ngô Tấn Lâm nhận, 

số điện thoại 0905031267) trước 16 giờ 00 hằng ngày để tổng hợp. 

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

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;       

- UBND thành phố;                                                                               

- UBND các quận, huyện; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;     

- Trưởng phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Các báo, đài thành phố; 

- Lưu: VT, VP.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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