SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
Số : 28/QĐ-THPTBTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phòng chống thiên tai, bão, lụt năm học 2021-2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16 tháng 05 năm
2006 về việc thành lập Trường THPT Bắc Trà My;
Căn cứ Luật phòng chống thiên tai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ
về việc Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Căn cứ điều lệ trường Trung học phổ thông cơ sở, trường trung học phổ thông
và trường trung học phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư
32/2020/TT-BGĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1777/SGDĐT-VP ngày 7/9/2021 của Sở GD&ĐT Quảng
Nam về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa bão, lũ lụt trong bối cảnh dịch Covid-19
diễn biến phức tạp;
Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập ban phòng chống thiên tai, bão, lụt trường THPT Bắc Trà
My năm học 2021-2022 gồm 14 thành viên. (có danh sách đính kèm)
Điều 2. Ban phòng chống thiên tai, bão, lụt của nhà trường có trách nhiệm lập
phương án phòng, chống bão lụt, thiên tai. Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình
hình thiên tai, bão lụt, phân công nhiệm vụ và xử lý kịp thời các tình huống đảm bảo
an toàn về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.
Nhà trường có trách nhiệm trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và các điều kiện
về sinh hoạt để Ban phòng, chống bão lụt của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được
giao.
Điều 3. Các thành viên có tên ở điều 1, bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi
hành.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- VP Sở GD&ĐT( để biết)
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VT

DANH SÁCH
Ban phòng chống bão lụt năm học 2021-2022 TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
(Kèm theo Quyết định số: 28 /QĐKT-THPTBTM ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng
Trường THPT Bắc Trà My)

CHỨC VỤ
SĐT
Trong đơn vị
Trong Ban
1. Ngô Phi Công
Hiệu trưởng
Trưởng ban
0916.989.060
2. Phạm Ngọc Hùng
P. Hiệu trưởng
P.Trưởng ban trực 0978.436.455
3. Lê Tấn Thành
Tổ trưởng VP
P.Trưởng ban
0366.535.115
4. Trần Phương Quang
BT Đoàn
Thành viên
0911.381.823
5. Trần Thanh Hồng
BV khu Nội trú
Thành viên
0399.365.218
6. Đỗ Phan Trường
P.BTĐT
Thành viên
0392.994.796
7. Trương Thị Nga
NV Y tế
Thành viên
0975.205.944
8. Lê Văn Huy Vũ
Tổ trưởng
Thành viên
0973.169.766
9. Lại Thế Truyền
Tổ trưởng
Thành viên
0917.783.984
10. Lê Văn Viện
Tổ trưởng
Thành viên
0985.145.997
11. Đỗ Văn Chín
Tổ trưởng
Thành viên
0344.980.530
12. Nguyễn Tấn Đỉnh
Tổ trưởng
Thành viên
0905.473.949
13. Đinh Văn Anh
Bảo vệ
Thành viên
0375.535.311
14. Nguyễn Văn Ân Tình
KTV
Thành viên
0975957322
Tổng cộng danh sách có 14 người.
- Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ các đồng chí phó ban phân công các thành
viên kiểm tra lại cơ sở vật chất, đề xuất kế hoạch sửa chữa, kế hoạch phòng chống
thiên tai.
- Khi có quyết định, thông báo triệu tập Ban phòng, chống bão, lụt có trách
nhiệm tập trung theo quyết định, thông báo đã triệu tập.

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO .
( Kèm theo quyết định số :28/QĐ-THPTBTM ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng
trường THPT Bắc Trà My )
____________
STT

HỌ VÀ TÊN

1. Ngô Phi Công

2. Phạm Ngọc Hùng
3. Lê Tấn Thành
4. Lê Văn Huy Vũ
5. Nguyễn Tấn Đỉnh
6. Đỗ Văn Chín
7. Trần Thanh Hồng
8. Đinh Văn Anh
9. Trần Phương Quang

10. Trương Thị Nga

11. Lại Thế Truyền
12. Lê Văn Viện
13. Nguyễn Văn Ân Tình
14. Đỗ Phan Trường

CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
- Trưởng ban - Chịu trách nhiệm chung .
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tham gia trực tiếp khu vực
hiệu bộ và khu nội trú giáo viên. Dãy phòng học, phòng
thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành.
-Chịu trách nhiệm phòng chống thiên tai, bão, lụt tại Khu
nội trú học sinh. Xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an
toàn học sinh khu nội trú trong mùa mưa lũ.
- Trực chiến tại đơn vị và trực tiếp tham gia phòng ,chống
khu vực nhà xe, dãy phòng học, phòng Thiết bị, phòng Thí
nghiệm thực hành.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng ,chống khu vực nhà
xe, dãy phòng học, phòng Thiết bị, phòng Thí nghiệm thực
hành.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng ,chống khu vực nhà
xe, dãy phòng học, phòng Thiết bị, phòng Thí nghiệm thực
hành.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng ,chống khu vực nhà
xe, dãy phòng học, phòng Thiết bị, phòng Thí nghiệm thực
hành.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng, chống khu vực nội
trú học sinh.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng, chống khu vực nội
trú học sinh.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng khu vực nhà công
vụ giáo viên – khu vực nội trú học sinh.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng, chống khu vực học
tập của học sinh, phòng Y tế và công tác y tế nhà trường,
khu vực nhà nội trú học sinh.
- Chịu trách nhiệm công tác phòng chống dịch theo kế
hoạch của nhà trường trong mùa mưa bão và khi xảy ra
thiên tai.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng, chống ,bảo vệ khu
vực dãy nhà hiệu bộ, thiết bị dạy học TD-QP.
- Thành viên - trực tiếp tham gia phòng, chống ,bảo vệ khu
vực dãy nhà hiệu bộ, thiết bị dạy học TD-QP.
- Thành viên – trực tiếp tham gia phòng, chống, bảo vệ
phòng máy vi tính, dụng cụ tin học và các thiết bị điện tử
nhà trường.
- Thành viên – trực tiếp tham gia phòng, chống, bảo vệ
phòng máy vi tính, dụng cụ tin học và các thiết bị điện tử
nhà trường.

