
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT 

 

Số: 61/KH-TH LTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Ngọc Thuỵ, ngày 13 tháng 10 năm 2021 
  

 KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 của trường Tiểu học Lý Thường Kiệt 

  

Thực hiện Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 01/10/2021 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-PGD&ĐT ngày 06/10/2021 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long 

Biên; 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021- 2022. 

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả, thắng lợi Chiến lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của nhà trường. 

2. Yêu cầu 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 379/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ , 

đmả bảo chất lượng hiệu quả của kế hoạch. 

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò 

chủ động, tích cực của các bộ phận trong nhà trường, phân công, phối hợp chặt 

chẽ giữa các lực lượng, phù hợp với cấp độ rồi do thiên tai, chủ động phòng, 

chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời hiệu quả, giảm 

thiểu tổn thất về người và tài sản của học sinh. 

Đề cao sự tham gia của cộng đồng trong việc triển khai thực hiện chiến 

lược quốc gia phòng chống thiên tai năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thường 

xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ giải quyết những khó khăn vướng 

mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Mục tiêu chung:  
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Chủ động phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm 

thiểu tổn thất về người và tài sản của học sinh và nhà trường, từng bước xây 

dựng cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã 

hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030 

- Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính 

mạng cho học sinh thì bão, lũ, thiệt hại về kinh tế do thiên tai thực hiện giai 

đoạn 2011- 2020 

- Hệ thống các văn bản triển khai về phòng, chống thiên tai tại nhà trường 

được hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho 

quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng, chống thiên tai cứu hộ 

cứu nạn. 

- Tổ chức lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được kiện toàn 

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. 

- Phấn đấu 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp nhận đầy đủ thông 

tin và hiểu kỹ năng phòng tránh thiên tai, lực lượng làm công tác phòng, chống 

thiên tai được đào tạo, tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần 

thiết đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ” 

- Nâng cao năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo phân tích thiên tài 

khu vực trọng điểm xung yếu phòng chống thiên tai tại nhà trường được theo dõi 

giám sát thường xuyên 

- Cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh được bảo đảm an toàn trước thiên 

tai nhất là bão, lũ khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, hệ thống cây xanh an 

toàn trước thiên tai, không có nguy cơ rủi ro khi thiên tai xảy ra. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1.Rà soát, hoàn thiện thực hiện hệ thống pháp luật chính sách về phòng 

chống thiên tai đảm bảo đồng bộ, thống nhất minh bạch khả thi.  

- Tuyên truyền CB,GV,NV và HS một số quy định của luật phòng, chống 

thiên tai. 

+ Điều 4 của Luật Phòng, chống thiên tai quy định nguyên tắc cơ bản trong 

phòng, chống thiên 

+ Điều 12 của Luật Phòng, chống thiên tai quy định các hành vi bị cấm. 

+ Nghị quyết số 76/NQ- CP về công tác phòng chống thiên tai của chính 

phủ ngày 18/6/2018 

+ Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. 

2. Nâng cao nhận thức về thiên tai rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai 

dựa vào cộng đồng. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CB,GV,NV về thiên tai rủi ro. 

- Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường quản lý rủi ro thiên tai. 
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-  Tăng cường năng lực, kỹ năng cho CB,GV, NV và CMHS về giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai.   

3. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai cho CB,GV,NV 

- Tổ chức tập huấn phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn theo phương 

châm “4 tại chỗ”  

4. Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng 

phó thiên tai lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các HĐTT, tích hợp 

trong các tiết học. 

5. Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai 

Tuyên truyền CB,GV,NV về các kỹ năng an toàn ứng phó với thiên tai. 

6. Khoa học công nghệ: ứng dụng CNTT trong cập nhật thông tin về 

phòng, chống thiên tai 

7. Nguồn lực: ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu 

quả quỹ phòng chống thiên tai và huy động nguồn lực từ xã hội hóa các nguồn 

lực hợp pháp khác cho hoạt động phòng chống thiên tai và cứu độ cứu hộ cứu 

nạn tăng cường phân cấp phân quyền đảm bảo huy động kịp thời những bất lực 

đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.Hiệu trưởng 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến CB,GV, NV nhà trường. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. 

- Hằng năm cử cán bộ giáo viên nhân viên tham dự các lớp tập huấn nâng 

cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác thực hiện chiến lược 

phòng chống thiên tai đến, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Phó hiệu trưởng 

- Tham mưu với hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, phối hợp 

trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch, sơ kết, tổng kết các 

đợt thi đua. 

- Thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công. 

- Lồng ghép các kiến thức kỹ năng về phòng, chống, ứng phó và khắc 

phục hậu quả thiên tai vào nội dung các môn học các buổi học hoạt động ngoài 

giờ lên lớp phù hợp với kế hoạch phòng, chống thiên tai của nhà trường, với lứa 

tuổi người học nhằm tăng hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. 

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai.  

- Tuyên truyền học sinh, CMHS nguyên nhân, hậu quả do thiên tai gây ra, 

các kỹ năng an toàn ứng phó với thiên tai. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên 

tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị CBGVNV nhà trường 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT: để báo cáo; 

- CBGNV: để thực hiện; 

- Lưu VT (02). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thuý Hà 
 


