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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN PHONG

Số:     /KH-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Tân Phong, ngày 31 tháng 5 năm 2022

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 xã Tân Phong

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang 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”. UBND xã Tân Phong xây 
dựng 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 xã Tân Phong, cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của 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 xã.

Nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ 
làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân góp 
phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến 
đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào 
công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực 
hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt 
hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

 2. Yêu cầu
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo đầy đủ nội dung, cụ thể 

các định hướng và giải pháp thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, cơ 
quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện Kế 
hoạch hiệu quả.

 Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025:
+ Tuyên truyền, triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về kế 

hoạch thực hiện Đề án và cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng 
cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; 

+ Phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh và năng lực theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của cấp trên để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao 
nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng trên địa bàn xã; 

Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030:
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+ 100% cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu 
biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận 
thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, 
chống thiên tai; 

+ 100% người dân trong xã được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ 
năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra 
trên địa bàn; các hộ gia đình phải chuẩn bị dự phòng những phương tiện, thiết bị 
thiết yếu để kịp thời ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản 
như: phao cứu hộ, máy bơm nước … 

+ UBND xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải 
có sự tham gia của cộng đồng; 

+ Phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai 
và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai;

Tổ chức đánh giá, báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện, kiến nghị điều 
chỉnh nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn xã theo quy định. 

II. NỘI DUNG 
1. Tuyên truyền tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 a) Hoạt động 1: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách tài 

chính, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng, thông tin truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền 
và người dân.

 b) Hoạt động 2: Củng cố, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực thực 
hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, thông tin và truyền thông, 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

c) Hoạt động 3: Trường Tiểu học và trường THCS tổ chức lồng ghép một 
số nội dung phòng, chống thiên tai với một số môn học theo chỉ đạo của Phòng 
Giáo dục và đào tạo huyện.

d) Hoạt động 4: Đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai vào kế hoạch bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

đ) Hoạt động 5: Hướng dẫn tài liệu tập huấn về các hoạt động phòng, 
chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng; tài liệu tuyên truyền, truyền 
thông. 

e) Hoạt động 6: Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của 
Đề án. 

2. Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên 
tai, cán bộ chính quyền về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận 
thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 a) Hoạt động 1: Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao nhận thức cộng 
đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai 
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cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá 
nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng và an ninh hàng năm.

 b) Hoạt động 2: Cử các lực lượng tham gia đào tạo, tập huấn cho đội ngũ 
giáo viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện Đề án do cấp trên tổ chức. 

c) Hoạt động 3: Tổ chức phổ biến chính sách, cơ chế, Bộ chỉ số đánh giá 
giám sát thực hiện Đề án. 

d) Hoạt động 4: Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nâng cao kiến thức về 
thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công 
tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ đài truyền thanh xã, báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai;

 đ) Hoạt động 5: Thực hiện đa dạng hóa các hình thức nâng cao năng lực 
cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai; các cá nhân, tổ chức thực 
hiện Đề án. 

e) Hoạt động 6: Rà soát, trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền 
viên, tình nguyện viên theo chương trình của huyện.

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng 
cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

a) Hoạt động 1: Tổ chức tuyên truyền, truyền thông phòng chống thiên tai 
đến mọi đối tượng trong cộng đồng; thực hiện đa dạng hóa tài liệu, các phương 
thức truyền thông tại cộng đồng. 

b) Hoạt động 2: Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào 
các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn  
xã như phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan.

 c) Hoạt động 3: Xây dựng mô hình điển hình về thực hiện nâng cao nhận 
thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng chống 
thiên tai.

 d) Hoạt động 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu; phổ biến, chia sẻ rộng 
rãi đến các các nhóm đối tượng trong xã hội.

 đ) Hoạt động 5: Kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng 
công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại 
cộng đồng.

 e) Hoạt động 6: Quan tâm, trú trọng đến các nội dung cảnh báo sớm 
phòng, chống thiên tai tại cộng đồng của cấp trên; thực hiện lồng ghép kế hoạch 
phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công chức phụ trách Nông nghiệp - XDNTM - GTTL xã:
Tham mưu, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

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 xã, cũng như tham 
mưu, phối hợp trong việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về thiên tai, 
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kỹ năng phòng, chống thiên tai cho chủ doanh nghiệp và người lao động do cấp 
trên tổ chức; 

Đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để thực hiện mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; 

Tham mưu UBND xã tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng 
năm trên địa bàn xã; Báo cáo kết quả thực hiện với Phòng Nông nghiệp và 
PTNT, UBND huyện theo quy định.

2. Các nhà trường
Cử lực lượng được phân công tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận 

thức cho đội ngũ giáo viên kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai do cấp trên tổ chức; 

Tổ chức lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với một số 
môn học để đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở; xây 
dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trang bị thiết bị, dụng cụ học tập 
và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra các tình huống thiên tai theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của UBND xã và cấp trên; 

Phối hợp với ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, bổ sung tiêu chuẩn 
“Trường học an toàn trước thiên tai” trong các tiêu chuẩn Trường học an toàn 
trên địa bàn xã.

 3. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Phối hợp với công chức Nông nghiệp - XDNTM - GTTL xã và đơn vị liên 

quan thực hiện việc hướng dẫn, đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai vào kế 
hoạch bồi dưỡng an ninh - quốc phòng cho đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người 
có uy tín trong cộng đồng dân cư.

 4. Công chức Văn hóa và Xã Hội
Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa tin 

trong phòng, tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; phối hợp, thực hiện các chương 
trình truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ cộng đồng.

5. Đài phát thanh xã
Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các nội dung của Đề án, 

Tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng; phổ biến kiến thức 
về thiên tai, những tác động của thiên tai và biện pháp phòng chống. 

6. Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã
 Phối hợp thực hiện các chương trình như: 
+ Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho đối tượng là người khuyết tật 

và các đối tượng dễ bị tổn thương khác; 
+ Tham gia tập huấn chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

nâng cao nhận thức về lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong phòng chống 
và giảm nhẹ thiên tai; 
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+ Phối hợp trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để 
triển khai các hoạt động hòa nhập người khuyết tật, các đối tượng dễ bị tổn 
thương trong phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

 7. Công chức Tài chính - Ngân sách xã
Phối hợp với công chức Nông nghiệp - XDNTM - GTTL xã căn cứ khả 

năng cân đối của ngân sách xã hàng năm, tham mưu cho UBND xã bố trí kinh 
phí thuộc nguồn vốn chi thường xuyên để thực hiện Đề án theo đúng quy định 
hiện hành. 

Tổ chức kiểm tra, thanh quyết toán và hướng dẫn thực hiện theo quy định. 
8. Các ngành, các thôn, đơn vị khác có liên quan
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với công chức Nông 

nghiệp - XDNTM - GTTL và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế 
hoạch. 

9. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã
 Tăng cường sự tham gia của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên 
tai; tham gia tập huấn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên 
tai và các quy định pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; 
vận động sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động của Đề án. 

Trên đây là 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” trên 
địa bàn xã Tân Phong. UBND xã yêu cầu ngành, các cơ quan, đơn vị, thôn trên 
địa bàn xã nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                        
- UBND huyện;
- Phòng NN và PTNT huyện;     (để b/c)
- TTr Đảng ủy; TTr HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các CQ, thôn, đơn vị liên quan;
 - Lưu: VT.                                                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

      Bùi Văn Thưởng
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