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THÔNG BÁO
Về việc phòng, chống bão lụt và ứng phó với cơn bão số 5 năm 2019

Thực hiện Thông báo kết luận số 451/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm
2019 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh-Trần Hữu Thế tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ công tác
phòng, chống lụt bão (cơn bão số 5) năm 2019;

Để chủ động phòng, chống, mưa, bão, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra,
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức cuộc họp
vào lúc 8 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2019 do đồng chí Trần Lăng - Phó Hiệu
trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trường Đại học Phú Yên
chủ trì triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống ứng phó với cơn bão số 5 năm
2019 và có kết luận như sau:

1. 1. 1. Ban ChỉBan ChỉBan Chỉ huy phòng chống lụt bão huy phòng chống lụt bão huy phòng chống lụt bão
- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa bão, dự

kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống mưa bão tại các đơn vị trong

Trường, các công trình đang thi công.
- Triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống mưa bão; Báo cáo tình hình

và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do bão gây ra để Lãnh đạo Nhà trường chỉ
đạo và có phương án xử lý phù hợp.

2. Trưởng các đơn vị toàn Trườ2. Trưởng các đơn vị toàn Trườ2. Trưởng các đơn vị toàn Trườngngng
- Kiểm tra, sắp xếp tài sản đơn vị quản lý, di dời tài sản đến nơi an toàn, chốt

và buộc chặt cửa các phòng học, giảng đường, nhà làm việc, cửa kho, phòng thí
nghiệm; kê kích, che đậy máy móc thiết bị, sách vở và trang thiết bị khác đề phòng
gió to bật cửa, mưa dột, đặc biệt chú ý trạm điện, hệ thống điện, các phòng thí
nghiệm, khu vực có nhiều cây to.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão, cử người trực để sẵn sàng
đối phó khi có tình huống xấu xảy ra, giữ thông tin liên lạc thường xuyên và chủ
động liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của Trường.

3. Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, 3. Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, 3. Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, các Khoa quản lý sinh viêncác Khoa quản lý sinh viêncác Khoa quản lý sinh viên
- Nhắc nhở sinh viên chú ý khi tham gia giao thông khi có bão, không đến

những nơi nguy hiểm ngập nước, nước chảy xiết, nhất là nơi cống rãnh bị sạt lở để
đảm an toàn tuyệt đối cho sinh viên.

- Thông báo cho sinh viên chính quy, học viên các lớp liên kết đào tạo nghỉ
học trong các ngày bão đổ bộ: Ngày 30 và 31/10/2019.



4. Phòng 4. Phòng 4. Phòng Hành chính – Quản trịHành chính – Quản trịHành chính – Quản trị
- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ, vật tư và lực lượng để sẵn sàng thực hiện công

tác phòng chống mưa bão, ngập úng.
- Phân công trực: Ngày và đêm 30/10/2019; ngày và đêm 31/10/2019.
5. Phân công trực lãnh đạo, trực phòng chống bão
* Trực lãnh đạo
- Ông Trần Lăng, Phó Hiệu trưởng (ĐT cơ quan: 0257.3842349; DĐ:

0944788997)
- Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị  (ĐT cơ

quan: 0257.3843177; DĐ: 0979589283)
* Trực tại Cơ sở 1
- Ông Đào Văn Cam, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
- Ông Vương Nhật Quang, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
* Trực tại Cơ sở 2
- Ông Phạm Xê, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
- Ông Huỳnh Công Tâm, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
* Trực tại Ký túc xá
+ Ông Đỗ Anh Tuấn, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
+ Ông Nguyễn Văn Đậm, Nhân viên Phòng hành chính – Quản trị.
Nhận được Thông báo này, các đơn vị được phân công chủ động thực hiện

nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình trực phòng, chống bão đến
Lãnh đạo Trường theo số điện thoại Phó Hiệu trưởng - Trần Lăng (0944788997) để
kịp thời chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các Phó HT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trường;
- Đoàn Thanh niên, Hội SV;
- Lưu: VT.
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