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UY BAN NHAN DAN TfNH QUANG TRJ
Can cz' Lut Td chc chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can ct' Lut Phông, cMng thiên tai ngày 19 tháng 6 näm 2013; Luç2t SiFta
ä'o21, bd sung mç5t s6 dié'u cza Lufit Phông, chng thiên tai và Lu2t Dê diê'u ngày
l7tháng 6 näm 2020;
Can cii' Luçt Giáo dc quo'cphông và an ninh ngày 19 tháng 6 näm 2013;
Can cü' Lu2t KhI tzt71g Thiy van ngày 23 tháng 11 nám 2015,
Can th C7ii thj sá 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 nám 2020 cza Ban BI thu' v
tang cwô'ng sy' lânh dgo cüa Dáng d6i vó'i cong tác phông ngIra, 'mg phó, khc
phyc h2u qua thiên tai;
Can th Nghj djnh sO' 66/2021/ND-CF ngày 06 tháng 7 näm 2021 cáa
ChInh phi quy djnh chi tiê't thi hành mt s dié'u cia Luat PhOng, chdng thiên
tai và LuU tha ddi, bd sung mç5t sO' diu cüa Lu2t Phông, chdng thiên tai và
Luát Dê diêu;
Can cii' Nghj djnh sO' 78/2021/ND-CF ngày 01 tháng 8 nám 2021 cüa
Chmnh phü quy djnh v thành 1c2p và quán l,3 Qu9phông, chó'ng thiên tai;
Can ct' Quyt djnh sO' 379/QD-TTg ngày 17 tháng 3 nám 2021 cza Thu
ttróiig ChInh phü ye' vic phê duyt ChiEn lu'crc QuO'c gia phông, chO'ng thiên tai
dê'n nám 2030, tO'm nhln den nam 2050;
Can c' Quyê't djnh sO' 553/QD-TTg ngày 06 tháng 4 nám 2021 cña Thñ
twang ChInh phñ phê duyçt D an "Náng cao nh42n thtc cç5ng dng và Quán li
rüi ro thiên tai dy'a vào c5ng dO'ng, dé'n nàm 2030 ",
Can cá' KO' hogch sO' 188/KH-TU ngày 20 tháng 7 näm 2020 cua Ban
42Thu'àng vy Tinh uy Quáng Trj dã ban hành triJn khai thzrc hin Chi thj
CT/TW ngày 24 tháng 3 nám 2020 cua Ban BI tint v tang cwàng st lânh ä'go
cua Dáng ddi vó'i cOng tác phOng ngfca, u'ngphO, khcc phyc hu qua thiên tai,
Theo d nghj cua Giám dO'c Sà Nóng nghip và Phát triO'n nOng thOn tgi T&
trInh sO' 320/TTr-SNN ngày 22/11/2021.
so
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QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kèmtheo Quyt djnh nay K hoach thirc hin D an
"Nâng cao nhn thi'rc cong dông va Quãn 1 n1i ro thiên tai dira vào cong dông,
den nãm 2030" theo Quyet djnh so 553/QD-TTg ngày 06 tháng 4 näm 2021 cüa
ThU tithng ChInh phU (Sau day gi là Dé an 553,) trén dja bàn tinh Quãng Trj
giai do?n 2021-2025.
A

A

P

Dieu 2. Phan cong trach nhiçm:
1. Giao S& Nông nghip và Phát trin nông thôn chU trI, phi hqp Ban Chi
huy Phôn, chông thiên tai vàTIm kiêm cru nn tinh, các So, ban, ngành, dja
phuong to chüc triên khai Kê hoch thirc hin Dê an 553 trén dja bàn tinh
Quàng Trj giai don 202 1-2025.
2. Bô Chi huy Quân sir tinh, các SO, ban, ngãnh
tinh can cU chUc nàng,
nhim vii di.rçYc phân cong trong Kê hoch, chU dng
drng chisong trInh chi
tiêt cUa co quan, don vj mInh dê thirc hin ni dung Dê an dUng yêu câu và tiên
d theo quy djnh.
cap

xay

3. Uy ban nhãn dan các huyn, thj xã, thành phi can cir D an 553 và Ké
hoch thrc hin Dê an cUa tinh, nghiên ciru xây dimg và ban hành kê hoch triên
khai Dé an cUa dja phucmg; chi do, htrOng dan Uy ban nhân dan các xà,
phi.r&ng, thj trân trçrc thuc xây dimg và triên khai kê hoach ti cci sO; don dôc,
theo döi, tong hçip kêt qua thirc hin Dê an trên dja bàn.
4. Djnh k' hang nàm, các SO, ban, ngãnh cp tinh; Uy ban nhân dan các
huyn, thj xã, thânh phô báo cáo kêt qua, tiên d thirc hin các rniic tiêu, nhim
vii cüa Ké hoch ye SO Nông nghip và Phát triên nông thôn dê tong hçip báo
cáo Uy ban nhân dan tinh, B Nông nghip và Phát triên nông thôn và các B,
ngành trung uong lien quan.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc SO Nông nghip và
Phát triên nông thôn; ThU trithng các SO, ban, ngành cap tinh, ChU tjch Uy ban
nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
Noinhân:
-NhuDieu3;
- Bi Nong nghip Va PTNT (b/c);
- Thi.rmg vi Tinh uS' (b/c);
- Thing trrc HDND tinh (b/c);
- Doan dai biu Quc hi (B/c);
- Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh;
- VPTT Ban Chi huy PCYF&TKCN tinh;
- Li.ru: VT, NN.

TM.UY BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
O CHU TjCH

Ha S5' Ding
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CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - Hinh phüc

KE HOCH
Th -.:--; an "Nâng cao nhn thtTrc cong dng và Quãn 1y rüi ro thiên
tai dira vào cong dng, dn nám 2030" theo Quyt d111h s 553/QD-TTg
ngày 06/4/2021 cüa Thu ttthng ChInh phü trên dja bàn tinh Quang Trj
giaidon2021-2025
(Kern theo Quyêt djnh so J800 /QD-UBND ngàyjd/1J/2021 cza UBND tinh)
I. Mic tiêu
1. Mic tiêu chung
Nâng cao nhn thrc v thiên tai, näng lirc rng phó thiên tai cho di ngü
lam cong tác phông, chông thiên tai, can b chInh quyên cor s& và ngi.thi dan
vüng thi.r&ng xuyen chu tác dng cüa thiên tai, gop phân xây drng cngdông
cap x, huyn an toàn truâc thiên tai, có khã nàng thIch üng vói biên dôi khi
hu; hInh thành vAn hóa phông ngüa, chU dng và tIch c1rc tham gia vào cong
tác phông chông thiên tai cüa di da sé, ngthi dan nhAm gop phân thirc hin tiêu
chI quôc gia ye xA nông thôn mâi, giãm thiêu den müc thâp nhât thit hi ye
ngi.r&i, tài san, môi tnrmg do thiên tai gay ra.
2. Muc tiêu cii th
Dn h& nAm 2025, phn du dt duçic nhUng mic tiêu sau:
- Nghiên cüu, hoàn thin các vAn bàn huàng d.n co ch, chInh sách lien
quan den các hoat dng nãng cao nhn thüc cong dông và quàn 1' rüi ro thiên tai
dira vào cong dông xuyên suôt ti'r cap tinh den cap co s;
- Di ngü giãng vien, tp hun vien các cp duçc trang bj dy dU kin thüc
ye thiên tai va nng lire de to chrc, triên khai thirc hin eác hoat dng nâng cao
nhn thüc ye thiên tai, k nAng irng phó thiên tai ti cong dông;
- Nguôi dan a các khu virc th.thng xuyên xãy ra thiên tai (Trçng tam là các loai
hInh thiên tai nhu: Bao, mlxa lii, ngp hit, 1Q quét, st 1& dat, giông set, lOc xoáy, hn
han, ...) duçic phô biên kiên thirc, k5 nàng phông, tránh, irng phó thiên tai.
II. Thô'i gian và phim vi
1. Thô. gian: Tr nAm 2021 dn nAm 2025
2. Phim vi: Trin khai thirc hiên trên dja bàn toàn tinh, ixu tiên các khu vrc
nguy cor rüi ro eao, thirrng xuyên chu tác dng cüa thiên tai
Ill. Nçi dung Ke hoch
1. Hçrp phn 1: Hoàn thin co' ch, chInh sách, tài 1iu huâng dn t chüc
thrc hin nâng cao then thirc cong dông và quân 1 rüi ro thiên tai dira vào cong
dông.
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a) Hott dng 1: Xây drng, hoãn thiên các van ban hurng dn v ch d,
chInh sách tài chInh, quãn 1, to chirc thirc hin các hoat dng quãn 1 rüi ro
thiên tai da vao cong dông, thông tin truyên thông nãng cao nhin thüc cüa các
cap chInh quyên và ngithi dan.
b) Hoit dng 2: Hung dn cüng c, kin toàn vâ phát trin ngun nhãn lirc
thrc hin các hot dng nâng cao nh.n thirc cong dông, thông tin vâ truyên
thông, quãn 1 rUi ro thiên tai dira vào cong dông tai các cap.
c) Hoat dng 3: Huàng dn lng ghep mt s ni dung phông, chéng thiên
tai vài mt so mon hçc dê diza vào chuo'ng trInh giãng dy cap tiu h9c, trung
hoc co s, trung hoc phô thông và môt so tru&ng di h9c, cao däng, trung cap
nghê lien quan.
d) Hot dng 4: Hu&ng din dua ni dung nâng cao then thirc cong dng và
quán 1 rüi ro thiên tai dira vào cong dông trong phông, chông thién tai vào kê
hoach bôi disOng kiên thüc quôc phông và an ninh.
di) Hott dng 5: Xây drng tài lieu t.p hun v& các hott dng phông, chông
và giàm nhç rüi ro thiên tai ti cong dông; tài lieu tuyên truyên, truyên thông
(bao gôm cac giai don chuân bj 1p ké hoch, 1p ké hoach, các hoat dng 1rng
ciru trong thiên tai, các ho.t dng ye khoi phiic và phiic hôi sau thiên tai).
e) Hot dng 6: Trin khai B chi s theo dôi, dánh giá k& qua thrc hin
các hoat dng cüa Dé an.
Can cü vao huàng dan, tin d và k& qua trin khai hçip phn 1 cüa các B,
ngành trung irnng, các ca quan, dan vj dusçic phãn cong chü tn i dija phiiang chü
dng to chirc triên khai các hoat dng trong hçip phãn dam bão yêu câu die ra.
2. Hçrp phn 2: Nâng cao näng 1irc cho 1irc h.rcmg lam cong tác phông,
chông thiên tai, can b chInh quyên các cap ye quãn l, trién khai các hot dng
nâng cao nhn thiirc cong dông và quãn 1 rUi ro thiên tai dira vào cong dông.
a) Hoat dng 1: T chüc ph bin ni dung nâng cao nhn thiic cong dng
và quàn 1 rüi ro thiên tai dra vào cong dông trong phông, chông thiên tai cho
can b, viên chüc, cá nhân (thuc dOi tuçmg 4 và dôi tuqng là ca nhân tiêu biêu,
ngi.thi có uy tin trong cong dông dan cu) tham gia bôi duO'ng kiên thirc quOc
phông và an ninh hang nàm.
b) Hoat dng 2: T chüc dào tao, tp hun cho dOi ngü giãng viên, can b,
to chirc, cá nhân trrc tiêp thirc hin Dê an & các cap.
c) Hoat dng 3: T chüc ph bin chinh sách, ca ch, B chi s dánh giá,
giám sat thirc hin Dê an.
d) Ho.t dng 4: Tp hun nâng cao kin thüc v thien tai, k5 näng phàng,
chông thiên tai, tang cu&ng näng lirc thirc hin cong tác tuyên tru'ên cho di
ngU phóng vien, biên tp viên, can bô ca sâ truyên thanh - truyên hInh cap
huyn, can b dài truyên thanh cap xã, báo cáo viên, tuyên truyênviên, lirc
luçmg xung kich cci s&; tp huân chuyên bit cho các dOi tilçmg dê bj ton thi.wng
ti cong dông.
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d) Hoat dng 5: Thirc hin da dng hóa các hInh thüc nâng cao nàng 1irc
cho lire hrqng lam cong tác phông chông thiên tai; các cá nhân, t chüc trirc tip
thirc hin Dê an.
e) Hott dng 6: Trang bj d%lng ciii h trg cho di ngü giãng viên, tuyên
truyên viên, tInh nguyen vien.
3. Hçrp phn 3: Tang cithng tuyêntruyn, giáo dçic nâng cao nhn thirc;
tang cing näng lirc, k näng cho cong dông ye giám nhç thi ro thiên tai
a) Hott dng 1: T chüc tuyên truyn, truyn thông phông chng thiên tai
den mci doi tllclng trong cong dông; thirc hin da dng hóa tài 1iu, các phrnYng
thüc truyên thông ti cong dông, trong do, có vic xây drng phOng triên lam,
trung bay hInh ãnh, mô hInh, tu 1iu ye các tr.n thiên tai, bài hc kmh nghim
phic v11 tham quan, hc t.p nâng cao nhn thi'rc.
b) Hoat dng 2: Hix&ng dn và huy dng nguäi dan trrc tip tham gia vào
cac hot dng phOng ngüa, irng phó va khäc phiic hu qua thiên tai trên dja bàn
cap xã nhiz diên tp phOng tránh thiên tai, dánh giá rüi ro thiên tai, các s1r kin
lien quan.
c) Hott dng 3: Xây dirng và nhân rng mô hInh xã din hInh v thrc hin
nâng cao nhn thirc cong dông và quàn 1 rüi ro thiên tai dira vào cong dông
trong phOng chông thiên tai.
d) Hott dng 4: Xây dmg cci si dt lieu v tài 1iu, san ph.m truyn thông;
phô biên, chia sé rng rãi den các các nhóm dôi tuclng trong xã hi.
d) Hott dng 5: Xây dimg các cong trinh quy mô nhO phiic vii cong tác
phông, chông và giám nhç thiên tai ti cong dông.
e) Hoat dng 6: L&p dit h th6ng cành báo sam phOng, chng thiên tai ti
cong dông; thiêt lip, cp nht djnh kr thông tin bàn do rüi ro thiên tai i ti'rng
cn dông xâ, thOn; phát triên cci s& dtt lieu ye quân l rüi ro thiên tai, thông tin
truyên thông; thrc hin lông ghép ké hoch phàng chông thiên tai vao kê hotch
phát triên kinh té xa hi; thirc hin lông ghép kê hoch phOng chOng thiên tai
vào kê hooch phát triên kinh tê xâ hi.
Khung k hoach và phân cong các Ca quan, dan vj chü trI, phi hqp th%rc
hin các hçip phân cüa Dê an 553 giai don 2021 - 2025 duçvc quy djnh ti Phi,i
1c ban hành kern theo K hoach nay.
IV. NGUON VON THVC HIN BE AN
Ngun y,n thrc hin D an bao gm: Ngân sách trung trang, Qu5 phOng
chông thién tai trung ixang; Ngàn sách nhâ nuâc cüa dja phixang trong kê hoach
hang näm; Qu phOng, chông thien tai cap tinh; ho trq, tài trq tr các tO chüc Phi
ChInh phü và các to chirc quôc tê; huy dn t1r các to chüc, cá nhân trong nuac
yà các nguôn kinh phi hçip pháp khác, c1i the:
1. Ngân sách trung uang, Qu phOn chng thiên tai trung i.rang dtrçic b
tn, phân bO theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách nhà nuàc và các quy djnh
pháp lut khác có lien quan dê thirc hin các nhim vii thuc trách nhirn cüa Ca
quan trung uang. Ho trg dja phiiang chua tij can dOi di.rcic ngãn sách theo quy
djnh cüa pháp lut ye ngân sách nhà nuâc.
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2. Ngân sach dja phiicing và Qu phông, chng thién tai cp tinh: Thirc
hin theo huàng dan ti van ban so 481 6IBTC-HCSN ngày 12 tháng 5 näm 2021
cUa B Tài chInh ye vic thirc hin Quyêt djnh so 553/QD-TTg ngày 06/4/202 1
cüa Thu tithng ChInh phü:
- Dti vâi các nhim vi thirc hin D an mang tInh ch.t chi thuäng xuyên
nhis: Rà soát, xây dirng van ban pháp 1ut, ca chê chInh sách; xây dimg kê
hoach, nôi dun nâng cao nhn thirc cong dông trong phông chông thiên tai, phô
biên tâi 1iu; to chIrc dào tao, tp huân; thirc hin chuo'ng trInh, dê tài nghiên
c1ru, 1rng dicing khoa h9c cong ngh trong các hoat dng nâng cao nh.n thrc
cong dông; hoat dng tuyên truyên, truyên thông ye phông chôn thiên tai, nâng
cao nhin thüc... Các co quan, don vj, dja phirong chü dng bô trI kinh phi tü
nguôn von ngân sách drçic giao hang näm, dông th&i huy dng các nguôn von
hçp pháp khác theo quy djnh cUa pháp 1ut.
- Dôi vói thirn v11 du tu xây dirng các cong trmnh quy mô nhô phiic vçi
cong tác phông, chông và giàm nhç thiên tai tai cong dông thirc hin theo quy
djnh tai Nghj djnh so 78/2021/ND-CP ngày 01/8/2021 cüa Chinh phü ye thành
1p và quàn 1 Qu5 phông, chông thiên tai;
- Vic 1p dir toán, chip hành, quyt toán kinh phi thirc hin Dê an tr
nguôn ngân sách nhà nuóc thirc hin theo quy djnh cüa Lust Ngân sách nhà
nuàc và các van bàn huàng dan.
3. Ngun v,n h trçl, tài trçi tü các t chüc Phi ChInh phü và các to chirc
quôc tê dê triên khai các hoat dng xay drng chInh sách; dào tao, tp huân; xây
d1rng Co sâ dQ lieu; thông tin, tuyên truyên; giám sat, dánh giá; sinh ké ben ving
truóc thiên tai; thich irng vi biên dôi khI hu; xây drng cong trInh quy mô nhó
và các hoat dng lien quan khác.
4. Ngun vn huy dng tr các t chuc, Ca nhân và các ngun kinh phI hçip
pháp khác theo quy djnh cüa phap lut dê xây dirng cci sâ h tang ye thông tin
truyên thông, mua sam trang thiêt b phü hp; lap dt h thông cành báo sóm
phông, chOng thiên tai tai cong dông; thiet lap, c.p nh.t djnh k' thông tin ban do
rüi ro thiên tai & tüng cong dông xä, thôn; phát triên co s& d lieu ye quãn 1 rüi
ro thiên tai, thông tin truyên thông theo co chê, chInh sách huy dng von ngoài
ngân sách cUa cap có thâm quyên.
V. TO CHIYC THVC HIN
1. Phân cong các don vj, dja phixcing chU trI và phM hqp trin khai nhirn
vii, hoat dng cii the trong Kê hoach duqc quy djnh tai Phii l%lc kern theo Ké
hoach nay.
2. So Nông nghip và Phát trin nông thOn là co quan chü trI, phi hçip Ban
Chi huy Phông, chOng thiên tai và TIm kiêm ciru nan tinh và các SO, ban, ngãnh
cap tinh, chinh quyên các dja phuong tham mru Uy ban nhân dan tinh to chrc
thirc hin k hoach nay; có trách nhim:
- TrInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt k hoach thrc hin Dê an cap tinh;
c.p nh.t, dieu chinh, bô sung kê hoach th%rc hin D an theo ni dung diêu
chinh, bO sung cüa các B, ngành trung uong (nêu có), phü hqp vOi diêu kin
cüa dja phucing;
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- Diu phi chung, don dc, hisàng dn vic thirc hin D an trên ctja bàn
tinh;
- T ehüc xây drng, phé duyt và trin khai th?c hin K hoch cüa Dê an
thuc phm vi nhim vii cüa SO;
- Chü trI, ph& hqp vi các cci quan lien quan: Rà soát, hoân thin quy djnh
pháp 1ut de nâng cao hiu qua cüa các ho,t dng nãng cao nhn thirc cong dông
và quãn 1 rCii ro thiên tai dira vao cong dOng, dáp üng yêu câu thire tin ti dja
phixang;
- Phi hçip vOi B Nông nghip và Phát trin nông thôn rà soát, thng nhât
danh sách các xâ, phi.r&ng theo thir tir ixu lien thirc hin;
- Chi dao tng hçp, biên tap, biên soan tài lieu, sãnphm tuyên truyn tü
các B ngành, dja phucng dê phô biên, chia sé rng rài den các nhóm dôi tl.rçrng
trong xã hi;
- Chü trI, phi hçip v&i các Sr, ban, ngành và dja phi.rang trong tinh xây
drng huing dan ni dung dào tto, tp huân ye nâng cao nhn thirc cong dông va
quán l nii ro thiên ,tai dira vao cong dông; to chi'rc các khóa tp huãn, bôi
duông; ho trçi tp huân theo dê nghj cüa dja phixcmg hoc các ccr quan, to chüc
lien quan;
- Chü trl, phi hqp vói các Si, ban, ngành và dja phuang thirc hin lng
ghep ni dung cüa Dé an vâi vâi các hot dng có lien quan cüa các chucrng
trinh, dir an khác trên dja bàn, trong do có vic thiêt 1p các h thông tiêp nhn
tin, truyên tin thông báo, cánh báo thiên tai trên dja bàn mt xà và lien xâ; xây
dmg cong trInh quy mô nhO phiic vi phOng chông thiên tai;
- Báo cáo tng k& thrc hin D an 5 näm giai doin 2021-2025. Djnh k'
hang nãm tOng hop kêt qua và tiên do thirc hin Dê an cüa các S&, ban, ngành,
dja phucvng dê báo cáo Uy ban nhân dan tinh và các B, ngành trung ucmg trwrc
ngày 25/12 theo quy djnh;
- Tham muu Uy ban nhân dan tinh ban hành hw9ng dn s1r dig Qu5
Phông chong thiên tai cho các hot dng nâng cao nhn thirc cong dông ti dja
phuo'ng;
- Chü trI 1p k hoch và t chrc trin khai mua sm các trang thi& bj h
trçl cho di ngQ giãng vien, tp huan viên, tuyên truyên viên, tInh nguyen viên
tham gia thirc hin De an trên cci sO thâm djnh và bo trI kinh phi cüa Sâ Tài
chInh.
3. Sâ Giáo due và Dào tao:
- T ehirc xay dmg, phO duyt va trin khai thrc hin k hoach cüa Dé an
thuc phm vi nhim vii cüa Sâ;
- Chü trI, ,ph& hop vói S& NOng nghip và Phát trin nông thôn, Ban Chi
huy PhOng, chông thiên tai và TIm kim ct'ru nn tinh to chirc dào to, tp hu.n,
nâng cao nhn thüc cho di ngU giãng vien, giáo viên kien thirc ye phông, chông
và giám nh rüi ro thiên tai;
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- Chi do các ccx sâ giáo diic trén dja bàn tinh 1ng ghép mt s ni dung
phóng, chông thiên tai vâi môt so mon h9c de thra vào chiscxng trInh giáo diic
thung xuyên, chucmg trInh giãng dy cap tiêu hçc, trung h9c ccx sâ, trung h9c
phô thông theo huàng dan cüa B Giáo dic và Dào tao;
- Chi do xây dimg phucxng an dam bão an toàn cho h9c sinh, trang bj thit
bj, ding ci h9c tp và ccx s& h tang giáo diic khi xay ra các tInh huông thiên tai;
- Chü trI, phi hçrp ccx quan lien quan xây dirng và b sung tiêu chun
"Tri.rông hçc an toàn trithc thiên tai" trong các tiêu chuân Tri.r&ng h9c an toàn;
- Phêd hçxp các So, ban, ngành và dja phucmg xay dirng mô hInh truyn
thông ye kiên thirc phông, ,chông thiên tai ngoi khóa cho các bc hçc trên nên
tang các cong trInh quan träc, giám sat thiên tai 0 các tinh, thành phô;
- Báo cáo k& qua và tin d thirc hin nhim v11 D an hang nàm, gui ye SO
Nông nghip và Phát triên nông thôn dé tong hqp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
và các B, ngành trung iiclng truOc ngày 15/12 hang nàm theo quy djnh.
4. B Chi huy Quân sir tinh:
Chü trl, ph6i hçp vOi SO Ni v11, Tnr0ng Chinh trj Lê Du.n, các SO, ban
ngành lien quan va các dja phixcxng, can cir ni dung huOng dan cüa B Quôc
Phông thirc hin vic huOng dn, dua ni dung nâng cao nhn thirc cong dông
va quãn l rüi ro thiên tai dira vào cong dông trongphông, chông thiên tai, üng
pho thãm hça vào ké hoch boi di.rOTig an ninh - quôc phông cho dôi tuqng 4 và
dôi tisçing là Ca nhân tiêu biêu, nguOi có uy tin trong cong dông dan cix phü hçip
v0i d.c diem tInh hInh cüa dja phtrcxng.
5. S0Nivii:
- Chü trI, ph6i hçip Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam tinh, Uy ban nhân
d các huyn, thj xâ va thành phô, hang näm rà soát, 1p danh sách dôi tixcxng 4
và dOi tucmg là cá nhân tiêu biêu, ngu0i có uy tin trong cong dOng dan cix trén
dja bàn tinh; xây dmg k hoach lông ghép dào tao, bôi duong kién thirc nãng
cao nhn thüc cong dông và quân l rUi ro thiên tai d%ra vào cong dông;
- Phi hçip von Trtthng ChInh trj Lê Du.n và các Trung tam bi di.r0ng
chInh trj các huyn, thj xã và thành phô triên khai lông ghép ni dung nâng cao
nhn thuc cong dOng và quãn l rüi ro thiên tai dira vào cong dông trong phàng,
chông thiên tai vào chi.rcing trInh bôi duOng an ninh - quôc phông cho dôi tuqng
4 và dôi ti.rçxng là cá nhân tieu bieu, ngi.r0i có uy tin trong cong dông dan cix;
- Báo cáo kt qua va tin d thirc hin nhim vu D an hang nàm, gui v SO
Nông nghip và Phát triên nông thOn de tOng hçxp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
va các B, ngãrih trung ucxng trithc ngày 15/12 hang näm theo quy djnh.
6. SO Thông tin va Truyn thông:
- T chüc xay dçrng, phê duyt và trin khai thirc hin k hoach cüa Dé an
thuc pham yj nhim vi cüa SO;
- Chi d.o nâng cao ch.t krcxng cong tác truyn thông, tuyen truyn, dixa tin
trong phông, tránh và giâm nhç rOi ro thien tai; phôi hçxp, thirc hin các chucxng
trInh truyn thông v giám nhç rüi ro thien tai tr cong dOng;
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-Chü trI, phi hçip vâi các Si, ban ngành lien quan nghiên ciru xây dirng,
dê xuat phrnmg an ho trq cung cap dch vii viên thông trong nâng cao nhn thüc
cong ctông ye giãm nhç rüi ro thiên tai sir ding Qu5' djch vii vin thông cong Ich
Vit Nam theo h9ng dan cüa Bô Thông tin và Truyên thông;
- Chi d.o, phi hcxp vth cac c quan, thông tn, báo chI trung hang, dja
phuang trén dja bàn và h thông thông tin co so các cap xây drng kê hoch,
dành thOi hing phát song tuyên truyên ni dung cüa D an, các hot dng nâng
cao nhn thtrc cong dông; phô biên hen thrc ye thiên tai, nhng tác dng cüa
thiên tai và bin pháp phông chông;
- Báo cáo kt qua và tin d thi:rc hin nhim vii D an hang näm, gui ye SO
Nông nghip và Phát triên nông thôn dê tong hqp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
và các B, ngành trung i.rang tmOc ngày 15/12 hang nám theo quy djnh.
7. SO Lao dng, Thisang binh và Xã hi:
- ChU tn, phi hçip vOi SO Nông nghip và Phát trin nông thôn, Ban Chi
huy Phông, chông thiên tai và TIm kiêm cuu nin tinh và các huyn, thj xà, thành
phô cAn cir ni dung huOng dn cüa B Lao dng, Thhcmg binh và Xã hi thrc
hin các chuang trInh có lien quan nhu:
-Nâng cao nAng 1irc irng phó thiên tai cho di ti.rçmg là ngithi khuyt t.t và
các dôi tlrqng dê bj ton thiang khác;
- Ttp hu.n chuyên mOn, dy mnh các hot dng truyn thông nâng cao
nhn thirc ye lông ghép hôa nhp ngiiOi khuyêt tt trong phàng chong và giãm
nhç thiên tai;
- Nghiên cru, xay drng vAn bàn quy phm pháp lut theo thm quyn; xây
drng hoc chinh biên các tài lieu ye quãn l rüi ro thiên tai dira vào cong dông
có lông ghép ni dung hôa nhp nguOi khuyêt tat; các dôi tuçlng dê bj ton
thuang theo quy djnh;
- Phé,i hçip hot dng trong huy dng và si:r dung có hiu qua các ngun lijc
d triên khai các hoat dng hôa nhp ngi.thi khuyêt tat, các dôi ti.rcmg de bj ton
thhang trong phông chông và giãm nhç rüi ro thiên tai;
- T chi'rc xay drng, phê duyt và trin khai thrc hin k hoach cüa D an
thuc phm vi nhim vu cüa SO;
- Báo cáo k& qua và tin d thirc hin nhim yu D an hang näm, gui ye SO
Nông nghip và Phát triên nông thôn d tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
và các B, ngãnh trung uang truOc ngày 15/12 hang nAm theo quy djnh.
8. SOlàichInh:
- ChU tn, phi hçip vOi SO K hoach và Du ti.r tham muu Uy ban nhãn dan
tinh can dôi, bô trI kinh phi thuOc nguôn von chi thung xuyen hang näm dê
thrc hin Dê an theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách nhà nuOc;
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- Chü tn, phôi hçip v&i S& Nông nghip và Phát trién nông thôn và các don
vj, dja phisong lien quan nghiên ctru, xây dirng van ban hung dan ché d, chInh
sách ye tài chInh dê thirc hin mt so hot dng dc thu ye quãn l rüi ro thiên
tai dira vào cong dông, thông tin truyên thông nâng cao nhn thüc cho các cap
và ngu1i dan.
9. Sâ K hoach và Du tu
Chü tn, phi hçip vâi S Nông nghip và Phát trin nông thôn, SôNgoi
vi hixâng dan co chê huy dng và tiêp nhn nguôn von hcip pháp tü các to chüc,
cá nhân, dc bit là tü các to chi'rc Phi ChInh phü phic vi cho hoat dng nãng
cao nhn thüc cong dông, thông tin truyên thông ye phông chông thiên tai.
10. Sâ Tài nguyen và Môi trumg:
Chü trI, phi hçip vri Sâ Nông nghip và Phát trin nOng thôn xây dirng mô
hlnh truyên thông ye kiên thc phông, chông thiên tai, bão v mOi trung và
thIch irng vói biên dôi khI hu.
11. Các Si, ban, ngãnh khác can cü phm vi, chüc nàng, nhim vii duçic
giao, chU dng phôi hçip v&i Si Nông nghip và Phát triên nông thôn, Ban Chi
buy Phông, chông thiên tai và TIm kiêm ciru nan tinh, Uy ban nhãn dan các
huyn, thj xã, thành phô trong vic to chüc thirc hin Dê an; chü dng bô trI kinh
phI trong phm vi dir toán diiçcc cap có thâm quyên giao hang nàm dé thirc hin
các nhim vii theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách nhà nIâc và CáC quy
djnh pháp lut khác có lien quan.
12.Uy ban nhân dan các huyn, thj xã và thãnh phô:
- ChU trI xây dirng và phi hcip vói các Sâ, ban, ngành lien quan triên khai
Kê hoach thc hin Dê an trong phm vi da phuong nhäm nâng cao nhn thurc
cong dông và quân 1 thiên tai dira vào cong dông tai dja phuong mInh;
- Chü dng huy dng các ngun 1rc b sung, lng ghép vói các boat dng
có lien quan den cong dông dan cu và quàn l rUi ro thiên tai, chuong trinh dâu
tu, phát tniên kinh te xâ hi trén dja bàn dê dat miic tiêu cUa K hoach;
- Dam bâo si:r dng dung mijc tiêu, có hiu qua kinh phi du tu, thirc hin
chông lang phi, that thoát von;
- PhM hçp vâi So Nông nbip và Phát trin nông thôn, Ban Chi huy
PhOng, chông thien tai và TIm kiem ciru nan tinh, các SO, ban, ngành lien quan
tO chüc phO bien, tuyên truyên, vn dng các tang 10p nhân dan, truOc hêt là
ngi.rOi d 0 các khu virc thuOng xuyên bj thiên tai, có nguy co ânh huOng trirc
tiêp bOi thien tai thirc chü dng phông, chOng và tIch circ tham gia các boat
dng quân l nüi no thiên tai tai cong dong nhäm gop phân giãm nhç thit hai kbi
thiên tai xãy na.;
- Ph& hçip vOi SO Nông nghip và Phát tnin nOng thOn xac djrih dja bàn xung
yêu, các cOng tnInh quy mô nhó phiic viii cOng tác phông, chOng giãm nhç thiên tai
t?i cong dông và ni dung uu tiên thirc hin Ké hoach theo tirng giai don;
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- Báo cáo kt qua vá tin d thirc hin nhim v1i D an hang näm, g1ri v Sâ
Nông nghip và Phát triên nông thôn dê tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
va các B, ngành trung ucmg truâc ngây 15/12 hang näm theo quy djnh.
13. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, các ti chirc chInh trj
xã hi và các ca quan thông tin truyên thông trén dja bàn tinh phôi hqp vói S&
Nông nghip và Phát triên nông thôn, các Sâ, ban, ngành cap tinh, các huyn, thj
xä, thãnh phô tang ctthng thông tin, tuyên truyên, tham gia phô biên, huàng dn
các ho.t dng lien quan den vic nâng cao nh.n thüc cong dông và quán 1 rüi
ro thiên tai dra vao cong dông cho các gi&i, các tang l&p nhân dan trên dja bàn
tinh; ngoài s1r dâu ti.r cüa nhà nizóc, to chüc 4n dng các doanh nghip cüng
tham gia dóng gop nguOn lirc dê triên khai Ké hoch nay dat hiu qua cao.
Trong qua trInh t chi.'rc thrc hiên K hoach nu c.n süa dôi, bô sung các
ni dung cho phü hçip tInh hInh thuc tin, dê nghj các Sâ, ban, ngành và dja
phiicing chü dng dê xuât g1ri S& Nông nghip và Phát triên nông thôn tong hçip,
báo báo UBNID tinh xem xét, quyêt djnh./.

1
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K hoach thirc hiêi/14 an
(Ban hành k,n. tejyAz

Hçrp phn

Phu inc
nhãn thurc cong d1ng và Quãn I rüi ro then tai diia vào cong dng dn nãm 2030"
rên dia bàn tinh Qnãng TrI giai don 2021-2025
h so 3S00 /QD- UBND ngày .th tháng1/4 nãm 2021 cza UBND tinh Quáng Tn,)

Các hot dng chInh

Co quan chü trI

Co quan phi hçrp

Sâ Tài chInh

Nong nghip Wt
PTNT, Van phông
Ban Chi huy PCTT
TKCN
tiflh,
vã
UBND các huyn, thj
xa, thành ph

Sâ Nong nghip
vã PTNT

Van phông Ban Chi
huy PCTT va TKCN
tinh, UBND các
huyn, thj xã, thành
ph6

Sâ Giáo diic V
Dào tao

Van phong Ban Clii
huy PCTT và TKCN
tinh, UBND các huyn,
thi xâ, thành ph6; các
1niing dai h9c, cao
dng, trung cap ngh,
HOi Ch€t thp dO tinh

Thôi gian
thc hin

Ghi chá

2021-2025

Trin khai các nôi
dung hoit dng
theo tin do và
hiràng dn cüa Bô
Tài chInh

2021-2025

Trin khai các nôi
dung hoat dng
theo tiên do và
hi.râng dn cüa B
Nong nghip va
PTNT

2021-2025

Trin khai các ni
dung hot dng
theo huàng dn và
tin d cüa Bô Giáo
dijc và Dào tao

Hçrp phn 1:
Hoat dng 1: Xây drng, hoàn thin các
van bàn hixàng dn ye ché d, chInh sách
tài chInh, quân 1. t chirc thrc hiên CC
hoat dông quãn 1 rüi ro thiên tai dua vào
cong dng, thông tin truyn thông nãng
cao then thrc cüa các cap chInh quyên
và ngirii dan.
Hoat dng 2: Hiràng dn cüng c& kiên
toàn và phát trin nguôn nhãn 1irc thrc
hin các hoat dng nãng cao nh.n thirc
cong dng, thông tin và truyn thông, quãn
ly rüi ro thiên tai dira vao cong dong tai
cac c.

Hoàn thin °
ch& chInh sách,
tài lieu htrong
dn to chfrc
thrc hin nang
cao nhn thIrc
cong dông và
quãn i rüi ro
thiên tai dra Hoat dng 3: Huàngdn 1ng ghép mt
vào cong dng
S6 ni dung phông, chông thiên tai vOi mt
so mon hc de dra vào chucing trinh giãng
day cp tiu h9c, trung h9c cci s?, trung
h. c ph6 thông và mt s6 trtthng dai h9c,
cao dang, thing cAp ngh& lien quan.
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Hçp phn

Các hoyt dng chinh

Co quan chü tn

Co quan phi hçrp

Thoi gian
thirc hin

Ghi chü
Trin khai các nOi

Hoat dng 4: Hrâng dn dua nOi dung

S

Ni vii, UBND
dung

nâng cao nhn thác cong dng và quãn 1

Bô Chi huy quân
rüi ro thiên tai dim vao cong dng trong
si tinh
phông, ch6ng thiën tai vao k hoach bi

các huyn, thj x,

2021-2025

thành phô, Truvng

hoit

dng

theo tin do và
hiràng dn cüa Bô

ChInh tn Lê Dun

duOng kin thirc quc phông và an ninh.

Quc phOng

Hoat dng 5: Xây thrng tài Iiu tp hun
ye các hoat dông phông, chng và giám

Van phOng Ban Chi

Trin khai các nOi

nhç ri ro thiên tai t?i cong dng; tài lieu

huy PCTT và TKCN

dung

tuyên truyn, truyn thông (bao gm các
giai don chu.n bj 1p k hoach, 1p k

Sâ Nông nghip
và PTNT

tinh,

UBND

các

2022-2025

hot

dng

theo huOng dn và

huyn, thj xã, thành

tiên dO cña

Bô

hoch, các hoat dOng irng cüu trong thiên

phó, HOi Chtr thp do

Nong

va

tai, các ho?t dng yE khôi phiic và phuc

tfrth

PTNT

Van phOng Ban Chi

TriEn khai cac nOi

huy PCTT và TKCN

dung

nghiép

h?i sau thiên tai).

Hoit dng 6: TriEn khai BO chi s theo
dOi, dánh giá kt qua th?c hin cãc hot
dng cüa DE an.

So Nông nghip
a PINT

tinh, các SO, ban,

2022-2025

hoat

dng

theo tiên do vã

ngành, UBND các

huOng dn cüa BO

huyn, thj xã, thành

Nông

ph6

PINT

nghip

và
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H'p phn

Các hoat dông chInh

Co quan chü trI

Co quan phi hçrp

Thôi gian
thu.rc hin

Ghi chü

Hçpphn2:

Hoat dng 1: T chtrc ph bin ni dung
nâng cao nhan thrc cong dng và quán 1
rüi ro thiên tai dra vào cong dng trong
phông, cMng thiên tai cho can bO, vien
chüc, cá nhân (thuc di tuçing 4 và doi
tirçmg là Ca nhân tiêu biu, ngu?ii có uy tin
trong cong dông dan cu) tham gia bôi
duOng kiên thi'rc quôc phông và an ninh
hang näm.

Nâng cao nãng
lire cho cá nhân,
can ho chInh
quyên các cap
ye quãn i, triên
khai các hoat
dông nâng cao
nhn thfrc cQng Hot dng 2: T chirc dào tao, tp hun
dng và quaD i
rüi ro thiên tai cho di ngü giâng viên, can b, t chüc, cá
dira vào cong nhân trrc tip thirc hin D an cãc cp.
dông.

Hott dng 3: T chüc ph6 bin chInh
sách, co ch, Bô chi so danh giá giám sat
thuc hin D an.

Lng ghep trong
cãc chirnng trinh,
Rip bi duong kin
S Ni vi, S Nong
thtic qu& phOng,
Truin ChInh tr nghip và PTNT,
an ninh hang nàm
Lê Duân, UBND
Hang nàm
các huyn, thj , Van phông Ban Chi (20222025) cUa Tru?ing ChInh
huy PCTT và TKCN
trj Lé Dun và cac
thành ph6
tinh
Trung tam bôi
dixOng chInh trj cp
huyn hoc m
chuyên d riêng
Van phOng Ban Chi
huy PCTT&TKCN
S Nông nghip
Hang näm
tinh; UBND, Ban Chi (2022-2025)
a PTNT
huy PCTT và TKCN
cAp huyn, xâ
Van phông Ban Chi
huy PCTT và TKCN
Sâ Nông nghip tinh, các S&, ban, Hang nàm
và PTNT
ngàth LJBND các (2022-2025)
huyn, thj xa, thành
ph
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Hçrp phn

Các hoat dông chInh

Co quan chü trI

Hoit d6ng 4: Tp huân nâng cao kiên thüc
v phong, chng thiên tai, tang cithng nang
hjc thirc hin cong tác tuyên truyn cho di
ngü phong viên, biên tp viên, can b ccc
si truyn thanh - truyn hInh cp huyn,
can b dài truyM thanh cp xä, báo
viên, tuyên truyên viên, luc luçmg xung
kIch cci s&; tp hun chuyên bit cho các
di tizcmg d bj tn thucmg tai cong dOng.

Sâ Thông tin và
Tmyn thông
(cp tinh),
UBND các
huyn, thi xa,
thành phô (cap
huyn)

Hot dng 5: Th?c hin da dng hOa CC
hinh thirc nâng cao näng lirc cho 1rc krçmg
lam cong tác phOng chng thiên tai; các Ca
nhân, t chirc trirc tip thirc hin D an.

Sâ Nông nghip
va PTNT

Hoit dng 6: Trang bj diing cii h trçi cho
dôi ngü giãng viên, tuyên truyén viên, tmnh
nguyen viên.

Sâ Nong nghip
và PTNT

Co quan phôi hçip

Thôi gian
thc hin

Van phông Ban Chi
huy PCTT vã TKCN Hang näm
tinh, Hi Chi thp (2023-2025)
dO tinh

Các Sâ, ban, nganh;
UBND và Ban Chi
Hang näm
huy PCTT và TKCN (2023-2025)
các huyn, thj xã,
thành ph
Si Tài ckinh b trI
kinh phi và thm
djnh. Van phOng Ban
Chi huy PCTT vã Hang näm
TKCN tinh, cac Sâ, (202 1-2025)
ban, ngành, UBND
các huyn, thj xA,
thãnh pht

Ghi chü

5

Hqp phãn

Các hoyt dông chinh

Co quan chü trl

Co quan phôi hop

Thoi gian
thuc hiên

Hçrpphân3:
bat dng 1: T chirc tuyên truyên,
truyn thông phông chng thiên tai dn
mi d& tung trong cong dng; thiic hiên So Nông nghip
và PTNT (cap
da dng hóa tài 1iu, các phung thirc
tinh); UBND các
truyn thông tai cong dong, trong do, Co
huyn, thj xâ,
vic xay dirng phông trin lam, trimg bay thành ph (cap
huyn)
hInh ãnh, mô hInh, tu lieu v cac tran thiên
Tang
cu'èng tai, bài hçc kinh nghim phiic vii tham
tuyên
truyên, quan, h9c tap nâng cao than thOc.
giáo duc nâng
cao nhn thác; Hoat dng 2: HuOng dn và huy dng
tang cirong nàng nguOi dan trirc tip tham gia vào các hott
UBND cãc
lire cho cong dông phông ngfra, img phé và khc phuc
huyn, thj xâ,
doug ye giãm hâu qua thién tai trên dja bàn cap xâ nhu
thành ph
nbc rüi ro thiên
din tap phông tránh thiên tai, dánh giá rüi
tai
ro thiên tai, các sir kin lien quan.
Hoat dng 3: Xây dung và than rng mô SO Nông nghip
và PTNT (cp
hInh xâ din hInh v thuc hiên nãng cao
tinh); UBND các
nhan thrc cong dông va quãn 1Y nfl ro
huyn, thj xã,
thiên tai dra vào cOng dng trong phOng thãnh ph6 (cp
huyn)
chng thiên tai.

Các SO, ban, ngành;
UBND và Van phông
Ban Chi huy PCTT Hang näm
và
TKCN
tinh, (2023-2025)
huyn, thj xä, thánh
phô

Vn phông Ban Chi
huy PCTT và TKCN
Hang näm
tinh, các SO, ban,
(202 1-2025)
ngành, Hi Chit thp
dO tinh

Vn phông Ban Chi
huy PCTT va TKCN Hang näm
tinh, Hôi Chit thâp (202 1-2025)
dO tinh
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Các hot dng chmnh
Hot dông 4: Xây thing ccx sâ dfr 1iu v
tài 1iu, san phm truyn thông phiic vi.'
cong tác phông, cMng va giàm nhç thiên
tai trên dja bàn tinh; ph6 bin, chia sé rng
rài dn các các nhóm di tixcmg trong xã
h,i.
Hoat dng 5: Xây dirng các cong trInh
quy mô nhO phi1c v11 cong tác phông,
chng và giâm nhç thiên tai tai cong dng.

Co quan chü trI

Co quan phôi hçp

Thôi gian
thurc hin

Sâ Nong nghip
và PTNT

Các Sâ, ban, ngành;
UBND và Ban Chi
Hang nä.m
huy PCTT và TKCN
(202 1-2025)
huyn, thj xã,
thàth ph

UBND các
huyn, thj xã,
thành ph6

S& Nong nghip và
PTNT, Ban Chi huy
Hang näm
PCTT và TKCN tlflh,
(202 1-2025)
Sâ K hoch va 1u
tir, Si Tài chInh

Ho,t dng 6:
6.1. Lp dt h thng cãnh báo sóm phOng, S Nông nghip
và PTNT (cap
chng thiên tai t?i cong dng; thit i, CP
tinh); UBND các
nh.t djnh kS' thông tin ban d rüi ro thiën
huyn, thj xã,
tai trng cong &ng xä, thon; phát triên ccx thành ph (cAp
sO di 1iu v quãn 1 rUi ro thiên tai, thông
huyn)
tin tmyn thông.

Sâ, ban ngành Ban
Chi huy PCTT và
Hang näm
TKCN tinh, các Sâ,
(2021-2025)
ban, ngành, dcxn vj,
dja phucrng

Si K hoch và
Sâ, ban ngành Ban Giai doan
D.0 ti.r (cAp tinh);
Chi huy PCTT và 2021 — 2025
6.2. Th?c hin 1ng ghép k hoch phOng
và hang
TKCN tinh, các SO,
ch6ng thiên tai vào k hoach phát triên
huyn,
,
näm
ban, ngành, don vj,
kinh t - x hi.
thành phô (cap
dja phircmg
huyn)
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