UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2504 /SGDĐT-PCLB
V/v cho sinh viên, học sinh nghỉ học
và nghỉ các hoạt động giáo dục trong
và ngoài nhà trường để tránh cơn bão số 12

Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2017

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Hiệu trưởng các Trường THPT công lập và dân lập;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thi xã, thành phố.
- Giám đốc TTGD- HNTX các huyện, thị xã, thành phố.
- Hiệu trưởng trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
- Các cơ sở giáo dục và trung tâm bồi dưỡng Văn hóa trên
địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với
cơn bão số 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đề nghị thủ trưởng các đơn vị
cho học sinh nghỉ học và các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường (bao
gồm các lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thi nâng bậc chuẩn Ngoại ngữ…)
ngày thứ 7 (04/11/2017) và ngày chủ nhật (05/11/2017).
Trong thời gian trên đề nghị các đơn vị triển khai công tác phòng chống bão
theo Thông báo Khẩn số 342/TB-UBND vào lúc 10 giờ 00 ngày 02/11/2017 và
Công văn số 2495/SGDĐT-PCLB ngày 02/ 11/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo (được đính kèm).
Sở yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên, đồng
thời thông báo chủ trương này cho phụ huynh, sinh viên, học sinh trên địa bàn
được biết./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (để B/cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để P/hợp);
- Đài phát thành Truyền hình, báo Bình Thuận (để T/báo);
- Các thành viên BCH PCLB Ngành;
- Giám đốc Sở, các Phó GĐ;
- Công đoàn Ngành;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu: VT-VP (K-04b).
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