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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 trong ngành giáo dục

Thực hiện Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống
thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở
Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung,
cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh địa phương
An Giang (AG) nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, nơi đầu nguồn sông Mê
Kông, có sông Tiền và sông Hậu đi qua làm nên mùa nước nổi hàng năm. Ngoài
ra, AG còn có một hệ thống kênh, rạch tự nhiên, nằm rải rác khắp nơi. Chế độ thủy
văn của tỉnh phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ nước sông Mê Kông.
Hằng năm, khi vào mùa lũ có khoảng 70% diện tích tự nhiên bị ngập lụt với
mức nước phổ biến từ 1 - 2,5 m, thời gian ngập lụt từ 2 - 4 tháng; hiện tượng giông
lốc, bão lũ, áp thấp nhiệt đới, sạt lỡ … ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài
sản và đời sống nhân dân, nhất là các huyện đầu nguồn (An Phú, Tân Châu, Phú
Tân…). Bên cạnh đó, huyện vùng núi (Tri Tôn, Tịnh Biên) chịu ảnh hưởng sâu sắc
từ tác hại của biến đổi khí hậu: nhiệt độ tăng cao, hạn hán kéo dài, tình trạng dịch
bệnh… Điều này gây khó khăn lớn đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đến
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Quy mô giáo dục
Ngành giáo dục và đào tạo có quy mô lớn, mô hình trường lớp phát triển đa
dạng, rộng khắp, mạng lưới các trường mầm non, phổ thông từng bước được củng
cố nhằm đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho học sinh trong tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở vật
chất phục vụ cho công tác giảng dạy văn hóa và các hoạt động thể dục thể thao,
ngoại khóa tại một số huyện khó khăn, dân tộc thiểu số vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Ngành giáo dục và đào tạo chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với
biến đổi khí hậu, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và tài sản; tạo điều kiện phát
triển ổn định, bền vững, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và từng bước xây
dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ được giao.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
- Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính
mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên khi có thiên tai, hạn
chế thấp nhất và không để xảy ra thiệt hại về người do lũ và sạt lở đất bờ sông gây
ra.
- Triển khai thực hiện 100% các quy định pháp luật, chính sách về phòng
chống thiên tai do Trung ương, Tỉnh ban hành đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo
hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và thực hiện công
tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Tổ chức, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai ở các
đơn vị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương
tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại.
- Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu
biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai
được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với
các loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh (như: dông lốc, sét, mưa
lớn, lũ, sạt lở đất, nắng nóng, hạn kiệt, xâm nhập mặn) và các trang thiết bị cần
thiết; 100% đơn vị đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên được bảo đảm an toàn
trước thiên tai, nhất là đối với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn
tỉnh như: lũ, dông lốc, sét, sạt lở bờ sông, bờ kênh, mưa lớn, khô hạn, xâm nhập
mặn.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tổ chức chỉ đạo
- Hằng năm thành lập Ban Điều hành về công tác phòng chống thiên tai và
ứng phó biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH) của ngành (thành phần bao gồm:
Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các Phòng Giáo dục và
Đào tạo) và các nhà trường. Công tác phòng, chống thiên tai và và ứng phó biến
đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH) phải được tiến hành chủ động, ứng phó kịp thời để
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
- Ban Điều hành (PCTT&ƯPBĐKH) có thể thành phần có các thành viên
Tự vệ cơ quan phải trực 100% trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy,
mưa lớn, ngập lụt để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và
chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả. Đồng thời theo dõi và thông tin
kịp thời trên 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, học viên biết để
kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên
tai, tìm kiếm cứu nạn, có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để
nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ, nội dung sau:
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+ Hàng năm 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 biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy,
mưa lớn, sạt lở đất do thiên tai gây ra; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và
diễn tập theo phương án đã được duyệt.
+ Luôn 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).
+ Xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật về phòng, chống thiên
tai lồng ghép giảng dạy chính khóa thông qua một số môn học như: Giáo dục
công dân, Ngữ văn, Địa lý, giáo dục QP-AN, … với các vấn đề của địa phương
đồng thời phục vụ tốt cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp tại các đơn vị trường học.
+ Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho cán
bộ, viên chức, học sinh, phụ huynh về ý thức phòng, chống rủi ro thiên tai; nâng
cao năng lực tự tổ chức ứng phó sự cố thiên tai; tập huấn, diễn tập về công tác ứng
phó với BĐKH&PCTT trong các nhà trường; phổ biến, hướng dẫn các biện pháp
phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.
+ Cập nhật, theo dõi và báo cáo kịp thời các rủi ro thiên tai xảy ra trong và
ngoài nhà trường, đồng thời rút kinh nghiệm trong toàn ngành.
+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát việc sử dụng an toàn hệ thống
điện, nước, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…
+ Thường xuyên kiểm tra, khảo sát trong địa bàn trường học để chặt bỏ
những cành cây có khả năng nguy hiểm khi giông, bão đến; khảo sát các phòng
học xuống cấp để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời có biện pháp bảo vệ
trường, lớp an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy
xảy ra.
+ Thực hiện công tác sơ, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế
hoạch phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH)
+ Huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai và ứng phó
biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH), cứu hộ.
2. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống
thiên tai và các quy định của cấp có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn liên quan
đến công tác phòng, chống thiên tai; hướng dẫn, phổ biến kỹ năng phòng, chống
thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức tạp cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên để chủ động thực hiện các biện
pháp phòng, chống giảm thiệt hại (như: dông lốc, sét, mưa lớn, lũ, sạt lở đất, hạn
kiệt, xâm nhập mặn,…) thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
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- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống rủi ro
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 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 hiện có 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, giáo viên
và học sinh.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và
Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng
phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH)
- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống thiên
tai và ứng phó biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH) vào các hoạt động ngoại khóa,
ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.
3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng
- Phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và kỹ năng
PCTT&ƯPBĐKH, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống các dịch bệnh truyền
nhiễm, bệnh dịch, đặc biệt trong mùa mưa bão.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp cốt cán tập huấn
giáo viên, huấn luyện viên bơi lội và cứu đuối; các đơn vị trường học tăng cường
phối hợp với trung tâm TDTT huyện, thị, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu TDTT An Giang mở các lớp phổ cập bơi và hướng dẫn cho học
sinh tham gia các lớp học bơi đảm bảo về số lượng và chất lượng học tập.
- Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi bơi lội và cứu
đuối cho trẻ trong năm học và các kỳ nghỉ hè tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao
kỹ năng cứu đuối.
- Tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, nhân dân thực hiện xã hội hóa
(đóng góp tiền bạc, ngày công lao động,…) trong việc tôn tạo nâng cao sân trường,
đường dẫn vào trường, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng tạo được cảnh quan
môi trường an toàn và sạch đẹp.
4. Công tác kiểm tra, đánh giá
- Rà soát các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai của Trung ương, Bộ GDĐT, tỉnh và địa phương… xác định mức độ phù
hợp, vấn đề cần phải bổ sung, thay đổi phù hợp với đơn vị.
- Đánh giá, tổng kết các sáng kiến kinh nghiệm thực tiễn trong việc phòng,
chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các đơn vị trường học
để tập hợp và phổ biến rộng rãi các bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm
hiệu quả cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.
- 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
nhà trường nhằm kịp thời nhắc nhở, khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa
lũ, mưa bão.
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- Phối hợp các cơ quan chuyên môn (Sở NN&PTNT, BCHQS tỉnh, Công an
tỉnh, …) thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát thực hiện kiểm tra công tác triển
khai kế hoạch PCTT&TKCN, các công việc đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, các
phòng thiết bị, phòng thực hành thí nghiệm, các trang thiết bị, ĐDDH… tại các
nhà trường.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện từ Ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân
sách Nhà nước được bố trí trong dự toán được giao hàng năm của đơn vị; từ các
nguồn vận động xã hội, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước và các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai
đến các đơn vị trực thuộc, thường trực công tác PCTT&ƯPBĐKH của cơ quan;
Phối hợp các phòng thuộc Sở biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục lồng ghép
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gắn với xây dựng trường học an toàn
vào các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp trong nhà trường; tổ chức có hiệu
quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề liên quan đến cán bộ và giáo viên
của các đơn vị.
- Văn phòng Sở thực hiện công tác tổng hợp, thống kê số liệu; báo cáo theo
quy định của Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ GDĐT, cùng với phòng Chính trị, tư tưởng
thường trực công tác PCTT&ƯPBĐKH của cơ quan.
- Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở (Tự vệ cơ quan), các Phòng chức năng
của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo
đúng theo chức năng và nhiệm vụ được giao.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực
thuộc
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc. Kiện toàn Ban
chỉ đạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn
vị theo Luật Dân quân tự vệ (Tự vệ cơ quan) xây dựng kế hoạch phòng, chống
thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu (PCTT&ƯPBĐKH) theo tình hình thực tế ở
địa phương và đơn vị.
- Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch nâng cấp, sửa
chữa cơ sở vật chất, trường lớp, cảnh quan môi trường … phục vụ tốt công tác dạy
học tại đơn vị.
- Chỉ đạo các cơ sở GD trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền
(PCTT&ƯPBĐKH); lồng ghép giảng dạy nội dung giáo dục ứng phó biến đổi khí
hậu, vệ sinh môi trường … vào các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp trong
nhà trường.
- Hoàn thiện, nâng cấp phòng y tế trường học đủ trang thiết bị, các cơ số
thuốc theo quy định nhằm đảm bảo tốt công tác sơ cứu ban đầu.
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3. Chế độ thông tin, báo cáo
- Thực hiện thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ đúng quy định theo
phân cấp quản lý để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ GDĐT.
- Trường hợp xảy ra những vụ việc đột xuất, bất thường các đơn vị báo cáo
nhanh đến Ban chỉ đạo PCTT&TKCN Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua phòng
Chính trị, tư tưởng điện thoại: 02963.958979 di động 0919.333018 (đ/c Danh)
hoặc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 02963.852578 di động
0969.772077 (đ/c Huy)
Trên đây là kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong ngành giáo dục của Sở Giáo dục và
Đào tạo ./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC, Cục CSVC);
- VP. UBND tỉnh;
- BCĐ ứng phó vớ BĐKH - PCTT và TKCN;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban Điều hành PCTT, PCLB ngành GDĐT;
- Giám đốc, các Phó GĐ;
- Các Phòng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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