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KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong trường học năm 2020
Thực hiện Công văn số 33/UBND-NNPTNT ngày 09/01/2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Đơn Dƣơng về việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT &TKCN, xây
dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn
Dƣơng xây dựng kế hoạch cụ thể nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lƣợng hoạt động của Ban chỉ đạo
phòng, chống thiên tai của ngành và các nhà trƣờng; xây dựng và thực hiện theo
quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Duy trì công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 100% học
sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện.
- Tổ chức tập huấn kiến thức phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kỹ
năng tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong các nhà trƣờng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cộng
đồng.
- Rà soát, củng cố phòng y tế nhà trƣờng với các trang thiết bị, cơ số thuốc
cấp cứu theo quy định; nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại nhà trƣờng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác chỉ đạo
- Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của
ngành và các nhà trƣờng. Công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn phải đƣợc tiến hành chủ động, ứng phó kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất
thiệt hại về ngƣời và tài sản do thiên tai gây ra.
- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn trong các nhà trƣờng với các nhiệm vụ sau:
+ Tăng cƣờng tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng,
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trƣớc mùa mƣa bão. Các Ban chỉ đạo phòng,
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phải trực 100% trong thời gian có bão, áp thấp
nhiệt đới, lốc xoáy, mƣa lớn, lũ quét để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng
tình huống xấu và chuẩn bị phƣơng án ứng phó thích hợp, hiệu quả.
+ Theo dõi và thông tin kịp thời trên các kênh thông tin, liên lạc về diễn biến
tình hình khí tƣợng thủy văn, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cho toàn thể
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cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết để kịp thời ứng phó, chủ động thực hiện
các phƣơng án, kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.
+ Có kế hoạch tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn, tuyên truyền để nâng cao nhận
thức cộng đồng về ứng phó với lụt, bão, thiên tai.
- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các công tác sau:
+ Xây dựng kế hoạch và triển khai phƣơng 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
và khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, mƣa lớn, sạt lở đất do
thiên tai gây ra; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và diễn tập theo phƣơng
án đã đƣợc duyệt.
+ Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phƣơng châm “bốn tại chỗ” (Chỉ
huy tại chỗ, lực lƣợng tại chỗ, vật tƣ, phƣơng 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
trƣơng và có hiệu quả).
+ Có kế hoạch phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai lồng ghép trong
chƣơng trình giáo dục. Tăng cƣờng thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao
nhận thức cho cán bộ, công 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 phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các nhà
trƣờng; phổ biến, hƣớng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cán
bộ, công chức, viên chức và học sinh.
+ Thành lập đội xung kích, tình nguyện phụ trách công tác tuyên truyền,
thông tin, cảnh báo và ứng cứu trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn trong các nhà trƣờng. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, chỉ
huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả và giảm nhẹ thiên tai.
+ Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống lụt bão,
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ.
+ Cập nhật, theo dõi và báo cáo kịp thời các rủi ro thiên tai xảy ra trong và
ngoài nhà trƣờng, đồng thời rút kinh nghiệm trong toàn ngành.
+ Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nƣớc,
kho tàng (máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…)
+ Bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị điện, vấn đề an toàn trong sử
dụng điện; liên hệ các cơ quan điện lực khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố
đƣờng dây tải điện và có phƣơng án đảm bảo nguồn điện dự phòng.
+ Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra hệ thống thoát nƣớc, bờ bao quanh trƣờng
và có kế hoạch phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp
những vật cản làm ách tắc dòng chảy, hạn chế việc tiêu thoát nƣớc. Ở địa bàn vùng
đồi núi cần đề phòng nguy cơ bị sạt lở đất núi khi có lũ quét.
+ Lập kế hoạch kiểm tra trong địa bàn trƣờng học để chặt bỏ những cành cây
có khả năng nguy hiểm khi dông, bão đến; khảo sát các phòng học xuống cấp để có
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kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời có biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn
nhằm phòng tránh tốc mái, sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai
thực hiện Kế hoạch phòng, chống lụt bão và rủi ro thiên tai.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tiếp tục đôn đốc tuyên truyền thực hiện quy chế phối hợp liên ngành
GD&ĐT và Phòng Cảnh sát PCCC huyện Đơn Dƣơng về phòng cháy, chữa cháy
và cứu hộ, cứu nạn trong các nhà trƣờng.
- Tăng cƣờng tuyên truyền phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thƣờng xuyên, liên tục qua các
phƣơng tiện truyền thông đại chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; chú trọng tuyên
truyền trực tiếp qua các phƣơng tiện truyền thông của trƣờng, 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, nhân viên và học sinh, hạn chế các rủi ro thiên tai có
thể xảy ra.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông
tin, truyền thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục
học sinh kỹ năng phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống lụt
bão, rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong
nhà trƣờng.
3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng
Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh
những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống lụt bão, rủi ro,
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tập trung triển khai một số chuyên đề trọng tâm sau:
- Tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học bơi ở những nơi có điều kiện.
- Tập huấn về kỹ năng phòng chống lụt bão, rủi ro thiên tai và cứu hộ, cứu
nạn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nƣớc.
- Tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn về công tác phòng chống các dịch bệnh
truyền nhiễm, bệnh dịch, đặc biệt trong mùa mƣa bão.
4. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây rủi ro thiên tai
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan công an, y tế, xây dựng tham mƣu với
chính quyền về công tác khảo sát nguy cơ rủi ro thiên tai trong và ngoài nhà
trƣờng; phân tích, xác định rõ nguyên nhân có thể dẫn đến các rủi ro thiên tai để từ
đó bổ sung những biện pháp phòng chống có hiệu quả.
- Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ rủi ro
thiên tai, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trƣờng; chủ động xây
dựng phƣơng án thoát hiểm, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh khi xảy ra thiên tai, xử lý nhanh chóng, kịp thời khi có rủi ro thiên tai.
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- Hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trƣờng với nhân lực, cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh bị rủi ro thiên tai.
5. Công tác kiểm tra, đánh giá
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cƣờng 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
trƣờng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa mƣa
bão.
- Thành lập các đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT, tổ chức kiểm tra triển
khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các nhà trƣờng.
6. Chế độ thông tin báo cáo, thống kê
- Duy trì thu thập số liệu về tình hình phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu
nạn trong các nhà trƣờng.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Trƣờng hợp xảy ra các sự cố bất thƣờng
các nhà trƣờng phải báo cáo nhanh về Phòng GD-ĐT để có hƣớng chỉ đạo, giải
quyết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc triển khai thực
hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng trƣờng học
an toàn của ngành năm 2020.
- Tham mƣu với các cấp chính quyền có kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa
chữa cơ sở vật chất trƣờng lớp nhằm phòng chống các rủi ro thiên tai.
- Có kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống
rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Trung tâm y tế huyện hƣớng dẫn
sơ cấp cứu một số tai nạn thƣờng gặp.
- Theo dõi và tổ chức kiểm tra, khảo sát, đôn đốc thực hiện Kế hoạch. Tổ
chức sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất
về Sở GD-ĐT và UBND huyện.
2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn, xây dựng trƣờng học an toàn năm học 2020.
- Lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống rủi ro thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn trong trƣờng học; hƣớng dẫn sơ cấp cứu.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai của đơn vị và đề xuất
kiến nghị với cấp trên; chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa; có biện pháp
can thiệp trực tiếp vào những nơi có thể xảy ra rủi ro thiên tai.
- Tiếp tục củng cố, xây dựng phòng y tế nhà trƣờng với các trang thiết bị,
dụng cụ sơ cấp cứu, cơ số thuốc theo quy định.
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- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và xây
dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của nhà trƣờng đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:
-

Các trƣờng trực thuộc;
TTVH TDTT huyện;
TT Y tế huyện;
LĐ và CV PGD;
Lƣu: VT.
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