
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v chủ động ứng phó bão số 5 (Noul) 

 Kính gửi:
- Các trường cao đẳng, trung cấp; 
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
- Các cơ sở có tham gia hoạt  động giáo dục nghề
nghiệp. 

Thực hiện Công văn số 5433/UBND-KTN  ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh
về việc chủ động ứng phó bão số 5 (Noul); 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 5 (Noul) và tình hình mưa
lũ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường cao đẳng, trường
trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục
nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau:

1. Cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 18/9/2020. 

2. Tổ chức kiểm tra, chằng, chống phòng học, xưởng thực hành, khu hiệu
bộ, khu nội trú, nhà ăn...; chặt tỉa cành cây, khai thông cống rãnh đề hạn chế thiệt
hại do mưa bão.

3. Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc, kịp thời phát hiện và xử lý các sự
cố; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão, báo cáo kịp thời với cơ
quan thẩm quyền.

4. Ngay sau khi bão số 5 kết thúc, tiến hành vệ sinh môi trường sạch sẽ, gọn
gàng, đảm bảo an toàn trước khi cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại bình
thường.  

Đề nghị các trường cao  đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp, cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển
khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, DN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020Số: 1722/LĐTBXH-DN
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