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Căn cứ Công văn số 2602/UBND-NLN3 ngày 29/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021, để chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống 

thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) kịp thời, quyết liệt với mục tiêu 

đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, Nhà trường đề 

nghị các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo các cấp 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Chỉ thị số 42-CT/TW, Nghị quyết số 

76/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 2602/UBND-NLN3 ngày 29/4/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn bản chỉ đạo của Nhà trường; huy động sự vào cuộc 

của toàn thể CB,VC,LĐ và HSSV nhà trường. Thực hiện nghiêm túc, đề cao 

trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác PCTT, đảm bảo an toàn. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về PCTT và TKCN 

Thực hiện tuyên truyền về PCTT và TKCN thường xuyên, liên tục tới toàn 

thể CB,VC,LĐ, HSSV và các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

để mỗi người được nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó và chủ động PCTT, 

không được chủ quan và phải huy động được mọi người vào cuộc trong PCTT. 

Khi có thông tin cảnh báo về thiên tai thì phải truyền thông nhanh, thông 

tin kịp thời, chính xác bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. 

3. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy PCTT của Trường 

Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy, phòng, chống 

thiên tai và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học Hạ Long. 

4. Lồng ghép kiến thức về PCTT, TKCN vào các hoạt động dạy học, 

giáo dục trong Nhà trường  

Cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về công tác 

PCTT, TKCN vào các môn học phù hợp chương trình, tài liệu giảng dạy; các 

hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động, phong trào của 

Trường, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy 
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bơi trong Trường cho SV; qua đó thúc đẩy nhận thức, kỹ năng, hành vi và thói 

quen sống xanh, lành mạnh và thân thiện. 

5. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học về xử lý chất thải, nước 

thải, chất thải rắn, khí thải, góp phần PCTT, ô nhiễm môi trường. 

6. Đảm bảo trường học, lớp học an toàn PCTT 

Xây dựng, gia cố các khu vực giảng đường, lớp học, công trình thuộc 

phạm vi quản lý của Trường. Quá trình xây dựng nghiên cứu, thiết kế mô hình 

trường/lớp học an toàn đáp ứng yêu cầu của công tác PCTT. 

7. Kiểm tra, giám sát công tác PCTT trong Trường 

Xây dựng và ban hành công văn, kế hoạch về kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống thiên tai của Trường. 

8. Trích nộp kinh phí vào Quỹ phòng chống thiên tai của Tỉnh theo quy 

định. Huy động nguồn lực để chia sẻ trách nhiệm, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả 

các yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai. 

9. Giao nhiệm vụ cụ thể 

9.1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 

- Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCTT và TKCN của Trường; 

đảm bảo an toàn trường học. 

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

9.2. Phòng Công tác chính trị, quản lý và HTSV: Chủ trì phối hợp với các 

đơn tuyên truyền về PCTT đối với HSSV; lồng ghép nội dung nhiệm vụ với các 

chương trình, phong trào, cuộc vận động có liên quan đến HSSV.  

9.3. Phòng Hợp tác quốc tế&QLKH: Phối hợp với các khoa đào tạo phát 

động phong trào nghiên cứu khoa học trong HSSV (nhất là SV khoa Môi 

trường, Thủy sản) tham gia và triển khai các sáng kiến về phòng, chống, ứng 

phó và khắc phục hậu quả thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu, góp phần 

PCTT. 

9.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí phục 

vụ công tác PCTT theo đúng các quy định hiện hành; Thực hiện trích nộp kinh 

phí vào Quỹ phòng chống thiên tai của Tỉnh. 

9.5. Khoa Khoa học cơ bản: Nghiên cứu lồng ghép tài liệu phổ biến kiến 

thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho HSSV, lồng ghép vào 

các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.  

9.6. Khoa Môi trường: Chủ trì nghiên cứu khoa học về phòng, chống 

thiên tai, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu (như nghiên cứu về xử lý chất thải, 

nước thải, chất thải rắn, khí thải). 
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9.7. Đoàn thanh niên nghiên cứu, triển khai thành lập các Câu lạc bộ đổi 

mới sáng tạo vì xã hội trong Nhà trường. 

9.8. Trung tâm Thông tin - Thư viện & GLVHVN: Thực hiện công tác 

truyền thông trên Website Trường và các kênh truyền thông khác. 

9.9. Các đơn vị: Triển khai các nhiệm vụ trên tới toàn thể CBVCLĐ và 

HSSV thuộc đơn vị quản lý biết và thực hiện. 

Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- HT, các PHT (b/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Trần Trung Vỹ 
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