UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:2444 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 25 tháng 6 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án
Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009-2020.
2020.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
Thanh Hóa;
- Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thực hiện Công văn số 584/PCTT-TTCĐ ngày 22/6/2020 của Tổng cục Phòng
chống thiên tai về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1002 giai đoạn 2009-2020 và
Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về
việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa.
Theo Kế hoạch được duyệt, Đề án sẽ kết thúc trong năm 2020. Để có cơ sở
tổng hợp, báo cáo Tổng cục PCTT và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án theo quy định tại Quyết định số
2459/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, bao gồm từ các nguồn vốn
khác nhau (như Phụ lục gửi kèm).
2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, bao gồm những mặt đạt được, bài học
kinh nghiệm, mô hình điển hình; tồn tại, hạn chế và các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai thực hiện.
3. Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện bền vững công tác nâng cao nhận thức
cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong giai đoạn tiếp theo.
Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi (địa chỉ số 44C
Đại lộ Lê Lợi - TP.Thanh Hóa; điện thoại: 3852.405; số fax 3851.857; email:
pctt.thanhhoa@gmail.com) trước ngày 29/6/2020.
Đề nghị các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTL (Linh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Dũng

Phụ lục: Tổng hợp kết quả hoạt động Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Công văn số2444 /SNN&PTNT ngày 25 /6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Khó
Đề
khăn
xuất,
Các hoạt động chính
Hoạt động
vướng
kiến
mắc
nghị
Hợp phần 1: Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương ở các cấp về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng.
Hoạt động 1.1: Xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật, hướng dẫn phù hợp và thống
nhất về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt
động QLTTCĐ ở các cấp và tại cộng đồng
Hoạt động 1.2: Hoàn thiện bộ máy phòng - Hoàn thiện bộ máy QLPCTT: kiện
chống và quản lý thiên tai của cơ quan chuyên toàn tổ chức, bộ máy chỉ đạo, cán bộ
thực hiện công tác PLB và GNTT
trách các cấp của tỉnh.
- Đào tạo về lĩnh vực QLTTDVCĐ cho
các cán bộ.
Hoạt động 1.3: Xây dựng hệ thống đào tạo về - Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng Hội CTĐ,
đội ngũ giáo viên, giảng viên về QLTT Ban Chỉ
QLTTCĐ thống nhất ở các cấp
tại địa phương, biên soạn tài liệu hướng huy
dẫn;
PCTT&T
- Xây dựng lực lượng đội ngũ giảng KCN các
viên: Cơ cấu tổ chức, HT đào tạo.
cấp
Cơ quan
chủ trì

Hoạt động 1.4: Xây dựng bộ tài liệu đào tạo về
chính sách, cơ chế thực hiện QLTTCĐ (bao
gồm cả bộ tài liệu cho giảng viên và bộ tài liệu
cho học viên)

Hội Chữ
thập
đỏ
tỉnh

Hoạt động 1.5: Xây dựng bộ tài liệu đào tạo về
các hoạt động triển khai QLRRTTDVCĐ ở các
cấp và cộng đồng (bao gồm cả bộ tài liệu cho
giảng viên và bộ tài liệu cho học viên)

Hội Chữ
thập
đỏ
tỉnh

Kết quả
thực
hiện

Kinh
phí

Nguồn
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Hoạt động 1.6: Tổ chức đào tạo về chính sách,
cơ chế và hướng dẫn thực hiện QLTTCĐ cho
đội ngũ giảng dạy, các cơ quan, cán bộ địa
phương và cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện
QLTTCĐ ở các cấp.

Hội CTĐ,
Ban Chỉ
huy
PCTT&T
KCN các
cấp

Hoạt động 1.7: Tổ chức đào tạo về các bước - Tổ chức tập huấn cho các đội ngũ
thực hiện QLTTCĐ cho các đội ngũ giảng dạy giảng dạy của địa phương
- Xác định các chi phí cần thiết: Lương
QLTTCĐ ở các cấp;
cho giảng viên, phụ cấp cho học viên,
chi phí đi lại, ăn ở cho học viên, in ấn
tài liệu, VP phẩm, thuê hội trường

Hội CTĐ,
Ban Chỉ
huy
PCTT&T
KCN các
cấp

Hoạt động 1.8: Đưa chương trình đào tạo nâng
cao năng lực cho cơ quan chính quyền và đội
ngũ giảng dạy chuyên nghiệp QLTTCĐ như
một hoạt động thiết yếu trong chương trình, kế
hoạch hoạt động về phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai hàng năm ở các cấp;

Thường
trực BCH
PCTT&T
KCN các
cấp, Hội
CTĐ

Hoạt động 1.9: Trang bị công cụ hỗ trợ công
tác phòng, chống lụt bão cho các cơ quan,
chính quyền các cấp và bộ dụng cụ giảng dạy
về QLTTCĐ cho đội ngũ giảng dạy chuyên
nghiệp;

- Trang bị các thiết bị phục vụ cho công
tác giảng dạy và hỗ trợ cho QLTTCĐ
- Trang bị các thiết bị VP, thông tin
phục vụ công tác PCLB, xuồng cứu hộ,
phao cứu sinh

Hội CTĐ,
Ban Chỉ
huy
PCTT&T
KCN các
cấp

Hoạt động 1.10: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng
mới trụ sở cơ quan chuyên trách về phòng,
chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh,
thành phố;

- Cải tạo nâng cấp trụ sở các cơ quan UBND
phụ trách GNTT cấp tỉnh đáp ứng được các cấp
yêu cầu về tham mưu, quản lý về
GNTT.

Hợp phần 2: Tăng cường truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai.
Hoạt động 2.1: Thành lập nhóm triển khai thực - Thành lập nhóm triển khai tại:
hiện các hoạt động QLTTCĐ tại cộng đồng (do Cấp tỉnh

UBND
các cấp

cộng đồng bầu chọn)
Hoạt động 2.2: Thiết lập bản đồ thiên tai và
tình trạng dễ bị tổn thương ở từng cộng đồng
(do cộng đồng tự xây dựng dựa trên hướng dẫn
của nhóm thực hiện QLTTCĐ tại cộng đồng);
xây dựng pano bản đồ và bảng hướng dẫn các
bước cơ bản về chuẩn bị, ứng phó và phục hồi
tại trung tâm của mỗi cộng đồng

Hoạt động 2.3: Xây dựng sổ tay hướng dẫn
triển khai các hoạt động cơ bản của cộng đồng
về chuẩn bị, ứng phó và phục hồi ứng với từng
giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai phù hợp
cho từng cộng đồng (theo văn hóa và điều kiện
kinh tế xã hội của từng cộng đồng/nhóm cộng
đồng)
Hoạt động 2.4: Thu thập, cập nhật thông tin
cho bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn
thương và được duy trì thực hiện hàng năm
(Thành viên cộng đồng thực hiện)

Cấp huyện
Cấp xã
- Điều tra, khảo sát thực địa tại các vung
bị ảnh hưởng thiên tai
- Xác định vùng có nguy cơ
- Lập bản đồ các loại hình thiên tai
- Lập bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ
sông, bờ biển
- Pa nô, bản đồ, áp phích tờ rơi, hướng
dẫn về khu vực bị thiên tai, các biện
pháp phòng tránh.
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi
theo tình hình thiên tai của từng khu
vực, cộng đồng

UBND
các cấp

UBND
các cấp

- Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin Cộng
về tình hình thiên tai tại các địa phương đồng dân
và đánh giá những vùng có nguy cơ cư
thiên tai

Hoạt động 2.5: Cộng đồng xây dựng kế hoạch - Xác định mục tiêu, nội dung phòng
hàng năm về phòng, chống và quản lý rủi ro chống và QLRRTT của từng năm
thiên tai của cộng đồng
- Xây dựng Kế hoạch
- Đề ra các giải pháp cho PC và
QLRRTT của cộng đồng
Hoạt động 2.6: Cộng đồng xây dựng kế hoạch - Xác định mục tiêu, nội dung PC và
hàng năm về phòng, chống và quản lý rủi ro QLRRTT của từng năm
thiên tai có lồng ghép biến đổi khí hậu của - Xác định các ảnh hưởng BĐKH đến
cộng đồng
tình hình thiên tai tại địa phương
- Xây dựng KH PC và QLRRTT của
từng năm
- Đề ra các giải pháp cho PC và

UBND
các cấp

UBND
các cấp

Hoạt động 2.7: Xây dựng hệ thống diễn tập về
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng
đồng hàng năm (bao gồm cả các trang thiết bị
và dụng cụ hỗ trợ)

Hoạt động 2.8: Thiết lập hệ thống về cảnh báo,
truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng
(bao gồm cả các trang thiết bị và dụng cụ hỗ
trợ)

QLRRTT của cộng đồng, người thực
hiện
- Xác định các loại hình thiên tai ở địa
phương
- Đưa ra các CT, kịch bản tình huống TT
- Xây dựng các hệ thống, trang bị công cụ
và TB phục vụ cho việc diễn tập phòng
chống và GNTT
- Xây dựng các trạm cảnh báo, thông tin
về TT bao gồm các hệ thống TB cảnh
báo

Hoạt động 2.9: Thiết lập hệ thống đánh giá và - Xây dựng HT giám sát đánh giá cho
giám sát các hoạt động về phòng, chống và các cộng đồng địa phương
giảm nhẹ thiên tai trong cộng đồng
- Cử cán bộ giám sát
- Trang thiết bị phục vụ giám sát
Hoạt động 2.10: Các hoạt động về QLTTCĐ - Kiện toàn mạng lưới thông tin tuyên
thường xuyên được truyền bá thông qua trang truyền
web, TV, đài, báo và các pano áp phích, tờ - Biên tập các chương trình để phổ biến
rơi…
nâng cao nhận thức cộng đồng về các
loại hình thiên tai, đưa ra các cảnh báo,
dự báo, biện pháp phòng chống thiên tai
phù hợp với đặc điểm từng khu vực
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thiên
tai.
Hoạt động 2.11: Xây dựng bộ tài liệu đào tạo
về các hoạt động trong cộng đồng nhằm phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai của cộng đồng (Bộ
tài liệu này sẽ bao trùm lên cả quá trình quản lý
rủi ro thiên tai như chuẩn bị lập kế hoạch, lập
kế hoạch, các hoạt động ứng cứu trong thiên
tai, các hoạt động về khôi phục và phục hồi sau
thiên tai …)

UBND
các cấp

UBND
các cấp

UBND
các cấp

Các
cơ
quan đài,
báo, đoàn
thể trong
tỉnh

UBND
các cấp

Hoạt động 2.12: Tổ chức các lớp đào tạo hàng - Tổ chức các lớp tập huấn cho các Hội CTĐ

năm cho cộng đồng về từng hoạt động riêng
biệt trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tại
cộng đồng (các hoạt động đào tạo, tập huấn này
được tổ chức riêng biệt cho từng đối tượng cụ
thể trong cộng đồng như giới tính, học sinh phổ
thông, người lớn tuổi…)

Hoạt động 2.13: Tổ chức các buổi biểu diễn,
kịch về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại
cộng đồng nhân các ngày lễ của cộng đồng
Hoạt động 2.14: Xây dựng các công trình quy mô
nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai tại cộng đồng

huyện, xã, thôn tại khu vực chịu ảnh
hưởng thiên tai
- Giáo dục về phòng tránh thương tích
trong TT cho trẻ em
- Tuyên truyền về TT cho người cao
tuổi
- Mô hình trường học, ngôi nhà an toàn
với TT
- Xây dựng các kịch bản về công tác PC
và GNTT
- Tổ chức diễn kịch tuyên truyền về
GNTT
- Xây dựng các trường học, trạm xá, nhà
ở tránh trú phục vụ trong thời gian TT
- HT đường GT liên xã trong những khu
vực có nguy cơ TT

UBND
các cấp

UBND
các cấp

