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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của
ngành giáo dục và đào tạo năm 2022
Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2020 của Bộ GD&ĐT Về
việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ GD&ĐT giai đoạn 2021-2025”;
Căn cứ Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND Tỉnh Hậu Giang
về Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống
thiên tai.;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hậu Giang về Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND tỉnh ngày 12 tháng 11 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc 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 Hậu Giang;
Căn cứ Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu
Giang xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Công tác phòng chống thiên tai phải được tiến hành chủ động và thường xuyên,
đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây
ra.
- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên
địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.
- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt
hiệu quả cao của các đơn vị, các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện
pháp Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh và sinh viên trong toàn ngành.
- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ
huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn
sàng” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.
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- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của trong tỉnh trong việc thực hiện kế
hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Kịp thời ứng phó kịp thời với các
đợt bão, lũ, mưa to, gió lốc trong năm.
- Kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học. 100% các
quận huyện, thị xã củng cố, phát triển mạng lưới và năng lực sơ cấp cứu tại cộng đồng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác triển khai
a) Thủ trưởng các cơ giáo dục có kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới
2022-2023 cho các điểm trường trong vùng thường bị ảnh hưởng lũ, ngập lụt vào thời
gian thích hợp để đảm bảo chương trình học tập cho học sinh; phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền vận động phụ huynh tổ chức đưa đón học sinh,
tổ chức các điểm giữ trẻ trong vùng lũ, lụt; xây dựng phương án bảo quản tốt các trang
thiết bị giảng dạy khi có thiên tai xảy ra, có kế hoạch tôn cao nền trường, chằng chống
mái trường, chống dông lốc, ngập lụt; tiếp nhận những điểm giữ trẻ đủ điều kiện để
đưa vào giáo dục mầm non; triển khai công tác dạy bơi cho học sinh bậc tiểu học.
b) Hướng dẫn các bậc cha mẹ học sinh kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó
với những tình huống bất thường của thiên tai. Đưa kỹ năng bơi lội, cứu đuối nước
vào chương trình học tập ngoại khóa cho giáo viên, học sinh.
c) Xây dựng các phương án bảo quản tốt các trang thiết bị giảng dạy khi có thiên
tai xảy ra; có kế hoạch tôn cao nền trường, chằng chống mái trường, chống dông lốc,
ngập lụt. Khảo sát các phòng học xuống cấp để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng
thời có biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi
có dông gió, lốc xoáy xảy ra.
d) Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão. Ban Giám Hiệu các cơ sở
giáo dục phải trực 100% trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn,
lũ quét, để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương
án ứng phó kịp thời, hiệu quả.
e) Theo dõi và thông tin kịp thời trên các kênh thông tin, liên lạc về diễn biến
tình hình khí tượng, thủy văn, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cho toàn thể cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện các
phương án, kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
f) Xây dựng kế hoạch và triển khai phương án ứng phó với các loại hình thiên
tai trên địa bàn với các chi tiết cụ thể trong công tác, phòng chống, ứng phó và khắc
phụ hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mưa lớn, sạt đất thiên tai gây ra; tổ
chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và diễn tập theo phương án duyệt. Quán triệt và
thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ;
vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động
phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).
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g) Thành lập đội xung kích, tình nguyện phụ trách công tác tuyên truyền,
thông tin cảnh báo ứng cứu trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Nâng cao năng lực xử
lý tình huống, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả và giảm nhẹ
thiên tai.
h) Phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức các chương
trình tuyên truyền thường xuyên, định kỳ trong tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo,
cơ quan quản lý giáo dục các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; tổ chức
nhân rộng kinh nghiệm hay về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong lĩnh
vực phòng, chống thiên tai.
Tổ chức nghiêm túc “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam"
ngày 22/5 hằng năm, Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, Ngày Quốc tế thiên tai
13/10.
2. Đưa kiến thức về phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi
khí hậu vào nhà trường
a) Cập nhật, tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về công tác phòng,
chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu vào kế hoạch giáo dục nhà
trường; vào các môn học, giảng dạy ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông qua hoạt động, phong trào của ngành Giáo dục, phù hợp với chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
b) Duy trì và đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho người
học liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí
hậu. Thúc đẩy nhận thức, kỹ năng, hành vi và thói quen sống xanh, lành mạnh và thân
thiện qua các nội dung‘Ứng phó với biến đổi khí hậu’, "Môi trường’, "Kỹ năng sống’,
"Phòng chống tai nạn thương tích’ và "Chuẩn tối thiểu về giáo dục trong hoàn cảnh
khẩn cấp’ cùng với nội dung "Hỗ trợ tâm lý trẻ em trong các hoạt động giáo dục trong
hoàn cảnh khẩn cấp’; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác thi đua khen
thưởng; công tác xây dựng trường học an toàn; bình đẳng giới trong trường học.
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục
a) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên
tai lồng ghép trong chương trình giáo dục. Thường xuyên cập nhật các thông tin, tuyên
truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng, chống
thiên tai, biến đổi khí hậu (tổ chức lớp tập huấn phòng chống đuối nước cấp cho các
trường tiểu học, phát hành sổ tay, cẩm nang, tờ bướm,…) dưới nhiều hình thức cho
cán bộ công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm
hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả.
b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục qua các phương
tiện truyền thông đại chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; chú trọng tuyên truyền trực
tiếp qua các phương tiện truyền thông của trường, qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu
tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn Đội…nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công
chức, viên chức và học sinh, hạn chế các rủi ro thiên tai có thể xảy ra.
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c) Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ
quan thông tin truyền thông và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền
giáo dục học sinh kỹ năng phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
4. Công tác bồi dưỡng, tập huấn
a) Tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về kỹ năng phòng chống, ứng
phó và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nước.
Nâng cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai; kỹ năng về phòng, chống, ứng
phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, nhân viên và
người học trong các cơ sở giáo dục trong toàn ngành phù hợp định hướng chương trình
giáo dục phổ thông mới.
b)Tăng cường phối hợp với ngành văn hóa, thể thao tổ chức các lớp dạy bơi cho học
sinh tiểu học.
5. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây rủi ro thiên tai
a) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan công an, y tế, xây dựng, tham mưu với
chính quyền về công tác khảo sát nguy cơ rủi ro thiên tai trong và ngoài nhà trường;
phân tích, xác định rõ nguyên nhân có thể dẫn đến các rủi ro thiên tai để từ đó bổ sung
những biện pháp phòng, chống có hiệu quả.
b) Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ rủi ro
thiên tai, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường; chủ động xây dựng
phương án thoát hiểm, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
khi xảy ra thiên tai, xử lý nhanh chóng, kịp thời khi có rủi ro thiên tai.
c) Hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường với nhân lực cơ sở hạ tầng, trang
thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh bị rủi ro thiên tai.
6. Công tác kiểm tra đánh giá
Phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ,
kiểm tra đột xuất điều kiện về an toàn cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ,… tại các trường
học nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa mưa bão.
Thành lập các đoàn kiểm tra của Sở, tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị, trường học theo kế hoạch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch tới tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với các Sở, ban ngành để thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn trong ngành giáo dục.
b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền nâng cao
nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, tìm
kiếm cứu nạn cho các trường học.
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c) Bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán về công tác giáo dục bảo vệ môi trường,
kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;
chỉ đạo hiệu quả giảng dạy lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng ứng phó
với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong các môn học
theo quy định.
d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức
đào tạo tập huấn viên bơi lội cho ngành để từng bước thực hiện chương trình bơi lội
vào trường học theo Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn
phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
e) Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn người học những kiến thức an toàn về phòng
chống đuối nước. Hướng dẫn các địa phương triển khai chương trình dạy bơi vào trong
nhà trường và cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động phòng,
chống đuối nước như: Bể bơi thông minh, phao cứu sinh, các khóa dạy bơi,...
f) Tham mưu với UBND tỉnh đầu tư kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, trang
thiết bị phục vụ công tác giáo dục, thực hiện bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xã
hội hoá, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, an toàn trong các cơ sở giáo dục.
g) Theo dõi, kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu
và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong các đơn vị trường học.
h) Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động hàng năm 2022 báo cáo về
Bộ GD&ĐT, Ban chỉ đạo tỉnh.
2. Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
a) Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch này đến các cơ sở giáo dục
thuộc quyền quản lý và trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa
phương về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
b) Chủ động cho học sinh nghỉ học trong trường hợp bị bão, lũ lụt hoặc thiên tai khác, giao
thông đi lại khó khăn không đảm bảo an toàn cho học sinh; đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT, chính
quyền địa phương. Chủ động tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kịp thời, đúng chương trình,
kế hoạch năm học.
c) Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai của đơn vị và đề xuất kiến
nghị với cấp trên; chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa; có biện pháp can
thiệp trực tiếp vào những nơi có thể xảy ra rủi ro thiên tai.
d) Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động năm 2022 báo cáo về Sở
Giáo dục và Đào tạo.
3. Các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT
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a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch này; lồng ghép nội dung
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trường học an toàn vào kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị.
b) Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về công tác phòng chống
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
c) Chủ động cho học sinh nghỉ học trong trường hợp bị bão, lũ lụt hoặc thiên tai khác, giao
thông đi lại khó khăn không đảm bảo an toàn cho học sinh; đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT, chính
quyền địa phương. Chủ động tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kịp thời, đúng chương trình,
kế hoạch năm học.
d) Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động năm 2022 báo cáo về Sở
Giáo dục và Đào tạo.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc báo cáo kết quả
thực hiện kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị về
Sở GD&ĐT qua Phòng GDTrH – GDTX theo địa chỉ email:
phonggdtrh@haugiang.edu.vn.
Trên đây là Kế hoạch Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang năm 2022./.
Nơi nhận:
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. P3.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiền
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