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Thực hiện Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về việc chủ động các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập 

lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh, theo thông báo của Đài Khí tượng 

thủy văn Quốc gia, từ ngày 15 đến ngày 21/8/2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, cường độ mưa to đến rất to, cao điểm vào 

2 ngày cuối tuần lượng mưa tương đương đợt cao điểm năm 2015.  

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

về người và tài sản, Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Các đơn vị: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, chủ động các biện pháp 

phòng chống, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. 

- Đôn đốc CBVCLĐ trong đơn vị kiểm tra văn phòng, phòng học, kịp thời 

phát hiện và gia cố những nơi không đảm bảo để đề phòng mưa to, gió giật và 

những thiệt hại khác. 

- Kiểm tra, che chắn hệ thống văn phòng, giảng đường, kho tài sản; khi 

hết giờ làm việc phải ngắt hết hệ thống điện. 

- Chuẩn bị, tham gia phòng chống mưa gió, ngập lụt khi có lệnh điều động 

của Trường. 

2. Phòng Hành chính - Quản trị:  

- Kiểm tra hệ thống điện, nước, cây xanh;  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hệ thống phòng học, 

đảm bảo an toàn, chịu được mưa gió, gia cố nếu cần thiết. 

- Nhắc nhở giảng viên, học viên Lào sinh hoạt tại nhà Công vụ, khu KTX 

về công tác phòng chống mưa, gió, ngập lụt. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Yêu cầu các đơn vị thi công có các biện 

pháp đảm bảo an toàn tại công trình xây dựng, chủ động phối hợp với Nhà 

trường trong việc giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra. 



4. Phòng Công tác HSSV: Phối hợp với TT hỗ trợ sinh viên kiểm tra ở của 

sinh viên nội trú, thông báo cho sinh viên về tình hình thời tiết mưa to, ngập lụt 

có thể xảy ra để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. 

5. Yêu cầu Công ty XNK Trường Minh: Đôn đốc lực lượng bảo vệ tăng 

cường kiểm tra khu giảng đường, kí túc xá và khuôn viên trường (đóng tất cả 

cửa sổ, cửa hành lang khi kết thúc giờ học); tăng cường nhân sự trực, tuần tra 

thường xuyên, kịp thời phát hiện các sự cố để giải quyết. Đôn đốc vệ sinh tăng 

cường dọn dẹp sau mưa gió, ngập lụt. 

Trường Đại học Hạ Long yêu cầu các đơn vị quan tâm, khẩn trương triển 

khai các biện pháp đảm bảo an toàn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- HT, các PHT; 

- Cty Trường Minh (ph/h); 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Trần Trung Vỹ 
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