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V/v rà soát, cập nhật phương án 

phòng, chống thiên tai phục vụ tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, 

tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục & Đào Tạo, 

- Sở Giao thông vận tải, 

- Đài khí tượng Thủy văn An Giang, 

- Hội đồng thi trường Đại học An Giang, 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 74/TWPCTT ngày 08/7/2020 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc rà soát, cập nhật phương án phòng, 

chống thiên tai phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, giáo 

dục nghề nghiệp năm 2020, 

Nhằm tạo điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, giáo dục 

nghề nghiệp năm 2020 tiến hành đúng kế hoạch, trật tự, an toàn trong trường 

hợp có mưa, bão, nắng nóng và các loại hình thiên tai khác gây ảnh hưởng đến 

kỳ thi. Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH - PCTT & TKCN tỉnh đề nghị Sở Giáo dục & 

ĐT, Sở Giao thông vận tải; Đài khí tượng Thủy văn An Giang; Hội đồng thi 

trường Đại học An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-

PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai, thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

- Kiểm tra, rà soát, cập nhật, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, như: mưa, dông, bão, nắng nóng,.... Trong 

đó, phải tính đến phương án đảm bảo an toàn cho các cụm, điểm tổ chức thi với 

tình huống có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Đặc biệt là 

phương án sơ tán học sinh, đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại 

các điểm sơ tán khi có tình huống xảy ra. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết tại các địa điểm tổ 

chức thi để chủ động các biện pháp ứng phó. 

 - Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục nhanh 

các tình huống thiên tai bất thường, không để thiên tai gây thiệt hại về người và 
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ảnh hưởng đến kế hoạch thi; tạo mọi điều kiện để Kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, 

đảm bảo an toàn giao thông. 

- Đài khí tượng Thủy văn tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo, thông tin 

kịp thời về diễn biến thiên để các cơ quan có liên quan và phụ huynh, học sinh 

biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trước và trong thời gian diễn ra 

Kỳ thi. 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa phương xây dựng phương án 

đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực thi, các đoạn đường thường xảy ra 

ngập lụt do mưa, đoạn đường ảnh hưởng sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương 

tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt tại các khu vực 

tổ chức thi và các trục giao thông chính. 

Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH- PCTT & TKCN tỉnh đề nghị Sở Giáo dục & ĐT, 

Sở Giao thông vận tải; Đài khí tượng Thủy văn An Giang; Hội đồng thi trường 

Đại học An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT & 

TKCN các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                        KT. TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN 

tỉnh; 

- Lưu VT, CCTL, DQT.   

 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 

Nguyễn Sĩ Lâm 

 


		2020-07-17T15:07:25+0700
	Việt Nam
	Ban CĐ Ứng phó BĐKH - Phòng chống thiên tai và TKCN<banchihuypctttkcn@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




