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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trong toàn ngành Giáo dục
Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng
đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm
2030” trong toàn ngành Giáo dục (gọi tắt là Kế hoạch ), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để
phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai trong toàn ngành Giáo dục;
- Xác định nội dung, nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng đến năm 2030;
- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức
cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”.
2. Yêu cầu
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh,
sinh viên (HSSV) trong công tác phòng, chống rủi ro thiên tai.
- Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực xứ lý tình huống, sự cố để ứng phó với thiên tai có
hiệu quả.
- Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch tổ
chức thực hiện sát với tình hình thực tế nhằm xây dựng đơn vị an toàn trước thiên tai, chủ
động phòng ngừa, ứng phó kịp thời trước thiên tai, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người
và tài sản do thiên tai gây ra.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
- Nâng cao nhận thức thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên làm công tác tuyên truyền phòng, chống rủi ro thiên tai, góp phần xây dựng cộng
đồng an toàn trước thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai
gây ra.
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- Toàn ngành phấn đấu đến năm 2030 đạt được những mục tiêu sau:
+ 100% cán bộ, giáo viên được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ
chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó
thiên tai tại các cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng;
+ 100% các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung phòng, tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai
vào một số môn học để giảng dạy;
+ 100% HSSV tham gia học tập, hoạt động ngoại khóa nâng cao nhận thức về phòng,
chống rủi ro thiên tai, khả năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu và tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường;
+ 100% cơ sở giáo dục xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống rủi ro thiên tai
có sự tham gia của cha mẹ học sinh (CMHS).
2. Nhiệm vụ và giải pháp
- Xây dựng Kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương1
liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đến toàn thể giáo viên, nhân viên và
HSSV.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai và
các giải pháp liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và HSSV.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống rủi ro thiên tai vào một số môn học để đưa
vào giáo dục định kỳ, giáo dục thường xuyên từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung
học phổ thông.
- Tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng
phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức tạp cho cán bộ quản lý, giáo viên, HSSV,
CMHS và cộng đồng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại
do thiên tai gây ra.
- Tổ chức xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trang thiết bị, dụng
cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, tuyên truyền viên sẵn sàng ứng phó thiên tai,
phòng, chống rủi ro thiên tai; xây dựng “Trường học an toàn trước thiên tai” theo các tiêu
chuẩn của Bộ GDĐT và các quy định của pháp luật liên quan.
- Đề xuất và thực hiện các giải pháp, sáng kiến... liên quan đến phòng, chống thiên
tai; huy động cộng đồng, tăng cường sự tham gia của CMHS, nâng cao khả năng thích ứng
với biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi
trường do thiên tai gây ra.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng mô hình truyền thông về kiến
thức phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các bậc học trên nền tảng công trình
quan trắc, giám sát thiên tai, dự báo, cảnh báo thiên tai tại địa phương.
1

Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và
Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và
quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (gọi tắ là Nghị định số 94); Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm
2030” (gọi tắt là Quyết định số 553); Văn bản số 3193/BNN-PCTT ngày 28/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 553; Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2021
của Ủy ban nhân dân Quy định phân cấp sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai.
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- Biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong công tác phòng, chống và
giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô
hình người tốt, việc tốt, những ý tưởng, sáng kiến có giá trị thiết thực trong phong trào bảo
vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
III. THỜI GIAN VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện
Từ năm 2021 đến năm 2030.
2. Kinh phí thực hiện
- Nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách;
nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình phòng, chống thiên tai;
- Nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng GDĐT
Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các trường tiểu học và trung học cơ sở, phối
hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố và các
ban, ngành liên quan tại địa phương tổ chức thực hiện.
2. Các trường phổ thông trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX; Trung tâm
Giáo dục thường xuyên tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổ chức lồng ghép vào một
số môn học cấp trung học phổ thông.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trong toàn ngành Giáo dục. Đề nghị
các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn
vị gửi văn bản về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo
dục Thường xuyên) theo địa chỉ E-mail: giaoductrunghocgialai@gmail.com) để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Đăng Wesite Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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