
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP Đốc lâp - Tư do - Hanh phức
NAM ĐINH

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 161 /QĐ-CĐCNNĐ Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07 tháng 04 năm 2020 của Bộ Công 
Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 
trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản trị vật tư,

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2020 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, gồm các Ông (Bà) (có tên 
trong danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các đơn 
vị theo đúng Ke hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trường 
năm 2020 và của cấp trên (khi có yêu cầu) nhằm đảm bảo an toàn về người và tài 
sản khi có thiên tai xảy ra.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm và các Ông (Bà) có tên trong 
danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ỊỊ^

2020;

QUYÊT ĐỊNH:

Nơi nhận:
-  Nhữ Điều 3;
- Lưu: VP, QTVT.



DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM c ứ u  NẠN
NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định sổ: 161/QĐ-CĐCNNĐ ngày 20 tháng 04 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 . Nguyễn Duy Phấn Hiệu trưởng Trưởng ban

2. Lê Sơn Hải Trưởng phòng QTVT ủy viên TT

3. Phạm Trọng Ánh
Chủ tịch Hội CCB Trường 

Tổ trưởng tổ Bảo vệ
Uỷ viên

4. Nguyễn Thị Hồng Châm Trưởng Khoa May thời trang Uỷ viên

5. Phạm Khắc Chiến Phó Giám đốc TT HTĐT&QHDN ủy viên

6. Hoàng Văn Chính Trưởng Phòng QLKH&ĐBCL Uỷ viên

7. Bùi Tiến Dũng Trưởng phòng TCHC Uỷ viên

8. Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Khoa Kinh tế Ưỷ viên

9. Nguyễn Thị Plồng Minh
Trưởng phòng công tác HSSV 
Bí thư Đoàn thanh niên

ưỷ viên

10. Vũ Văn Minh Giám đốc TT T.Tin Thư viện Uỷ viên

11. Nguyễn Thị Thuý Nga Trưởng phòng TCKT Uỷ viên

12. Phạm Hồng Phong Trưởng khoa Điện- Điện tử Uỷ viên

13. Đỗ Hồng Quân Trung đội trưởng Trung đội T.vệ ưỷ viên

14. Trần Thị Thúy Trưởng Khoa CNTT Uỷ viên

15. Doãn Minh Toàn Trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên

16. Bùi Huy Tưởng P.Trưởng khoa CK & ĐL Uỷ viên

17. Nguyễn Thị Vây Trưởng khoa Khoa học cơ bản Uỷ viên

18. Nguyễn Quang Vinh Trưởng phòng XDCB Uỷ viên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 
NAM ĐĨNH

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đốc lâp - Tư do - Hanh phức

Số: 162/KH-CĐCNNĐ-QTVT Nam Định, ngày 23 tháng 04 năm 2020

KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHÓNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIỂM c ứ u  NẠN NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07 tháng 04 năm 2020 của Bộ Công 
Thương vê phòng, chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn năm 2020, Hiệu trưởng trường 
Cao đăng Công nghiệp Nam Định xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt bão 
năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

, - Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức
vê Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân trong công tác phòng chống và ứng phó thiên tai tại Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Nam Định.

- Ra soat, xay dựng, hiẹu chỉnh phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc thù 
của đơn vị đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra.

- Kiện toàn tô chức, lực lượng về PCTT&TKCN tại đơn vị như: Chuẩn bị đầy đủ 
vật tư, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất- Tổ chức 
dien tạp cac phương án ứng phó đôi với các tình huông thiên tai cơ bản để nâng cao khả 
năng sã sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

- Tang cương sự phoi họp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phươngđể 
thông nhât chỉ huy, điêu hành và phát huy hiệu quả nhất về nguồn lực của các đơn vị 
trong quá trình ]ngs phó với các tình huống thiên btai, sự cố.

- To chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diên biên các đợt thiên tai và thực hiện chế 
độ báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suất.

- Chỉ đạo, kiểm tra kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn của các đơn vị trong phạm vi toàn trường.

- Quan triẹt tơi toan thê cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên 
trong trường vê tâm quan trọng và hiệu quả thiết thực của công tác phòng, chống thiên tai 
nhăm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mọi người.

- Có kế hoạch cụ thể để chủ động phòng, chống thiên tai nhằm hạn chể đến mức 
thâp nhât thiệt hại do thiên tai, lụt, bão gây ra cho người và tài sản. Kịp thời khắc phục 
cac hạu qua do thiên tai gây ra đê nhanh chóng ôn định hoạt động giảng dạy, học tập và 
công tác.
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II. NỘI DUNG
1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
a) Thành lập Ban Chỉ huy:
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm các thành viên, 

được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-CĐCNNĐ ngày 20 tháng 04 năm 2020 của 
Hiệu trưởng, để chỉ đạo, tổ chức, theo dõi và đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực Trường và nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn do cấp trên giao.

b) Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy:

TT Nhiệm vụ của các thành viên Người phụ trách Ghi chú

1

+ Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ huy.

+ Quyết định điều động nhân lực, vật lực cũng như 
các quyết định cần thiết khác để đối phó với tình huống 
khẩn cấp, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai 
gây ra.

+ Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các tập thể, cá 
nhân có thành tích tốt hoặc không làm tốt công tác 
PCTT&TKCN.

Nguyễn Duy Phấn
Hiệu trưởng

Trưởng
ban

2

+ Giúp Trưởng ban điều hành công việc của Ban.

+ Thay mặt Trưởng ban, giải quyết các công việc khi 
Trưởng ban vắng mặt.

+ Phối họp cùng Trung đội tự vệ Cơ quan tổ chức 
công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phương án 
PCTT&TKCN cho các đơn vị.

+ Tổ chức cung ứng, cấp phát vật tư, dụng cụ theo kế 
hoạch.

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại các khu 
vực, gồm: Phòng làm việc của lãnh đạo trường, kho vật 
tư, kho lưu trữ, Ký túc xá, các trạm biến áp, hệ thống 
điện nước và điện thoại của trường.

Lê Sơn Hải

Trưởng phòng QTVT

ủy viên 
Thường 

trực

3

+ Tổ chức Hội cựu chiến binh sẵn tham gia phòng, 
chống thiên tai theo sự điều động của Trưởng ban.

+ Khắc phục hậu quả thiên tai trong khu vực trường 
theo điều động của Trưởng ban.

Phạm Trọng Ánh

CT Hội CCB 

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

ủy viên

4

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực 
do đơn vị quản lý.

+ Bố trí học sinh các lóp của khoa Công nghệ May và 
Thời trang tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả 
thiên tai trong khu vực Trường theo điều động của 
Trưởng ban.

Nguyễn T.Hồng Châm
Trưởng Khoa May -  

Thời trang
ủy viên

2



ĩ

5

+ Phối hợp cùng Phòng Đào tạo tổ chức công tác 
)hòng, chổng thiên tai, lụt, bão tại khu vực hai đơn vị 
Ịuản lý; Xưởng thực tập may (cũ) và Nhà ăn tập thê của 
[rường.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu 
quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực trường 
theo điều động của Trưởng ban.

Phạm Khắc Chiến
P.Giám đốc TT 
HTĐT&QHDN

ủy viên

6

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại văn 
phòng và kho của đơn vị quản lý.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục hậu 
quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực trường 
theo điều động của Trưởng ban.

Hoàng Văn Chính
Trưởng phòng

QLKH&ĐBCL

ủy viên

7

+ Tổ chức công tác tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực Trường trong và sau khi xảy ra thiên tai.

+ Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mùa lụt, bão;

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại các khu 
vực của đơn vị quản lý; Các khu nhà giữ xe đạp xe máy 
của cán bộ giáo viên và học sinh.

+ Tổ chức Trung đội tự vệ Cơ quan, lái xe thường trực 
và sẵn sàng các phương tiện khi có sự cố xảy ra.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khẳc phục hậu 
quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực trường 
theo điều động của Trưởng ban.

Bùi Tiến Dũng

Trưởng phòng TCHC
ủy  viên

8

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực 
Nhà Giảng đường Thư viện (Cùng TT Thông tin Thư 
viện).

+ Bố trí cán bộ, giáo viên học sinh các lớp của khoa 
Kinh tế tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực trường theo 
điều động của Trưởng ban.

Nguyễn Thị Thu Hiền
Trưởng khoa Kinh tế

ủy  viên

9

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại Văn 
phòng Đoàn Thanh niên; Khu vực văn phòng làm việc 
kho hồ sơ do đơn vị quản lý.

+ Phối hợp với Phòng Quản trị vật tư tuyên truyềr 
giáo dục, quán triệt và điều động học sinh, sinh viêr 
trong Trường thực hiện tốt công PCTT&TKCN.

+ Chuẩn bị thuốc men, phương tiện dụng cụ y tế 
tổ chức tốt việc sơ, cấp cứu người bị nạn d< 
PCTT&TKCN gây ra và kịp thời chuyển người bị nại 
lên cơ sở y tể cấp trên.

1 Nguyễn T.Hồng Minh
1 Trưởng phòng 

CTHSSV
, Bí thư Đoàn thanh niên
3

1 .

ủ y  viên

3



10

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão 
tại các khu vực do đơn vị quản lý; Khu vực Nhà B 
(Cùng khoa Kinh tế); Phòng máy chủ, Hệ thổng cáp, 
mạng trong phạm vi toàn trường.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 
trường theo điều động của Trưởng ban.

+ Chuẩn bị nguồn tài chính để mua sắm vật tư, 
dụng cụ phục vụ việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn theo kế hoạch.

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão 
tại các khu vực văn phòng làm việc, kho tài liệu... do 
đơn vị quản lý.

Vũ Văn Minh
Giám Đốc ủ y  viên

TT T.Tin Thư viện

Nguyễn T.Thuý Nga
Trưởng phòng TCKT

ủy viên
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+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại các 
khu vực do đơn vị quản lý: Văn phòng Khoa, các phòng 
học tích họp tại Giảng đường A, Xưởng thực hành.

+ Bố trí cán bộ, giáo viên, học sinh các lớp của 
khoa Điện- Điện tử tham gia phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 
Trường theo điều động của Trưởng ban.

Phạm Hồng Phong
Trưởng Khoa Điện - 

Điện tử
ủ y  viên

+ Tổ chức Trung đội tự vệ sẵn sàng tham gia 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Khắc phục 
hậu quả theo sự điều động của Trưởng ban.

+ Phối họp cùng Phòng QTVT tổ chức công tác 
tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phương án phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị.

Đỗ Hồng Quân
Trung đội trưởng trung 

đội tự vệ
ủ y  viên

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại các

14

khu vực do đơn vị quản lý: Văn phòng Khoa, các phòng 
học thực hành...

+ Bố trí cán bộ giáo viên và học sinh các lớp của 
Khoa Công nghệ thông tin tham gia phòng, chống và 
khăc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 
khu vực Trường theo điều động của Trưởng ban.

Trần Thị Thúy
Trưởng Khoa CNTT ủ y  viên

15

+ Phối họp cùng Trung tâm HTĐT&QHDN tổ 
chức công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tại khu 
vực hai đơn vị quản lý; Xưởng thực tập may (cũ) và Nhà 
ăn tập thể của Trường.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 
trường theo điều động của Trường ban.

Doãn Minh Toàn
Trưởng phòng ĐT ủ y  viên

4



16

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão 
tại các khu vực do đơn vị quản lý: Văn phòng Khoa, các 
xưởng thực hành...

+ Bố trí cán bộ, giảo viên học sinh các lớp của 
Khoa Cơ khí và động lực tham gia phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu 
vực trường theo điều động của Trưởng ban.

Bùi Huy Tưởng
p.Trưởng Khoa Cơ khí 

& Động lực
ủ y  viên
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+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão 
tại các khu vực do đơn vị quản lý: Văn phòng Khoa, khu 
vực Nhà học thể chất...

+ Tổ chức công tác phòng, chống thiên tai tại các 
phòng học lý thuyết khu vực Giảng đường A (Trừ các 
văn phòng của các đơn vị khác và các phòng học tích 
hcrp)

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 
trường theo điều động của Trưởng ban.

Nguyễn Thị Vây
Trưởng khoa KHCB ủ y  viên
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+ Tố chức phòng chống các công trình kiến trúc và 
đặc biệt chú ý các vị trí xung yếu đề nghị lãnh đạo 
Trường có biện pháp phòng chống thiên tai có thể xảy 
ra.

+ Tham gia cùng với bên B để có kể hoạch phòng, 
chống thiên tai cho các công trình xây dựng đang thi 
công.

+ sẵn sàng tham gia phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai và tim kiếm cứu nạn trong khu vực 
trường theo điều động của Trưởng ban.

Ngúyễn Quang Vinh
Trưởng phòng XDCB ủ y  viên

c) Điều hành của Ban Chỉ huy:

- Ban Chỉ huy phòng, chổng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm việc theo sự triệu 
tập và điều hành của Trưởng ban.

Địa điểm làm việc của Ban Chỉ huy tại phòng họp tầng 3 - nhà Hiệu bộ.

- Khi có tin thiên tai, bão, lụt gần, trên cơ sở nhiệm vụ được giao (theo kế hoạch) 
cac thành viên trong Ban Chỉ huy chủ động tổ chức việc phòng, chống trong phạm vi khu 
vực mình phụ trách. Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban) có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc 
việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại các đơn vị.

- Khi có tin thiên tai, bão, lụt khẩn cấp Trưởng ban điều động một số thành viên 
của Ban Chỉ huy cùng một số nhân viên của các phòng, khoa, lực lượng tự vệ, thanh niên 
xung kích để thường trực chống thiên tai.

■ Khi cỏ tình hình khân câp, hoặc do yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai, lụt, bão và tìm kiêm cứu nạn cấp trên, Trưởng ban có quyền điều động các thành viên 
Ban chi đạo, Trung đội tự vệ cơ quan, Đội Thanh niên xung kích, tham gia giải quyết tình 
hình và làm nhiệm vụ do Ban Chỉ huy cấp trên yêu cầu.
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- Thời gian tham gia trực chống bão của các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn và cán bộ, giáo viên của các phòng, khoa 
được điều động tính theo thời gian làm việc ngoài giờ.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn tự giải thể khi hoàn 
thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức thưc hiên•  é

- Từ 27/04/2020 đến 29/04/2020, giao kế hoạch đến các Phòng, Khoa và các Đơn 
vị trực thuộc trong Trường. Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung kế hoạch và phân 
công nhiệm vụ đến từng thành viên trong đơn vị.

- Từ 04/05/2020 đến 15/05/2020, các đơn vị đề xuất mua sắm các dụng cụ, vật tư 
cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi Phòng Quản trị vật 
tư tong hợp, lập kế hoạch trình lãnh đạo duyệt.

- Từ 18/05/2020, Trưởng ban (ủy viên thường trực) kiểm tra công tác triển khai 
thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, công tác chuẩn bị dụng cụ, vật tư.

- Trung đội trưởng Trung đội tự vệ Cơ quan có kế hoạch tổ chức luyện tập theo 
các phương án của Ban Chỉ huy.

- Các hộ gia đình giáo viên, công nhân viên trong khu tập thể của Trường, chủ 
động phòng, chống thiên tai cho gia đình mình, nếu có gì khó khăn liên hệ với Ban Chỉ 
huy để được giúp đỡ.

- Khi xảy ra thiên tai, dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban (ủy  viên thường trực) các 
thành viên của Ban Chỉ huy, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên 
được điều động phải bình tĩnh, tự giác, tích cực tham gia phòng, chống để hạn chế đến 
mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt, bão gây ra.

- Sau thiên tai, dưới.,sự chỉ đạo của Trưởng ban (ủy  viên thường trực) các thành 
viên của Ban Chỉ huy, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên phải tích cực 
tham gia khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra. Trưởng các đơn vị kiểm tra, tổng 
hợp những thiệt hại tại đơn vị mình, báo cáo Trưởng ban (ủy  viên thường trực) để xin ý 
kiến giải quyết nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động giảng dạy, học tập và công tác.

Hiệu trưởng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn, Trưởng các đơn vị đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh 
viên trong đơn vị mình thực hiện đúng nội dung của kế hoạch. Trong quá trình thực hiện 
có vấn đề gì vướng mắc Trưởng các đơn vị báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy để xin ý kiến 
giải quyết./,^

Nơi nhận:
- Các Phòng, Khoa và Trung tâm;
-Lưu: VP, QTVT.
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