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Phú Yên, ngày

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên
về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 3052/UBND-NC, ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/7/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;
Để chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến phức tạp, sự cố của thiên tai,
giảm thiểu thiệt hại về con người và vật chất khi có thiên tai xảy ra, Sở Giáo dục và
Đào tạo ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021,
với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Bảo vệ an toàn cơ sở vật chất cho hệ thống trường học trên địa bàn toàn tỉnh.
- Bảo vệ môi trường và cảnh quan sư phạm; sớm ổn định công tác dạy và học
tại các đơn vị trường học sau khi xảy ra thiên tai.
- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các
đơn vị trường học và địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả
do thiên tai gây ra.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, viên chức, học sinh và người lao động
ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó kịp thời
với lụt, bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo 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).
- Tích cực, chủ động phòng ngừa, thông báo, báo động sớm; thu thập và xử lý
thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo phương án linh hoạt,
sáng tạo và quyết đoán.
- Khi xảy ra lụt, bão tại địa bàn thì người chỉ huy cao nhất tổ chức hoạt động
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường là Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc thành
viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp được ủy quyền
điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị trường học.

2

- Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các đơn vị trường học, giữa đơn vị trường học
và chính quyền địa phương theo từng tình huống xảy ra.
II. NỘI DUNG
1. Công tác phòng chống lụt, bão; đảm bảo an toàn cho trường học và học
sinh; khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
a) Công tác chuẩn bị về lực lượng và phương tiện phòng chống thiên tai
* Xây dựng lực lượng:
- Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn các đơn vị do lãnh đạo các đơn vị làm trưởng ban.
- Khi thiên tai xảy ra, có thể huy động thêm lực lượng tại đơn vị (Tổ Bảo vệ,
Đoàn Thanh niên, Đội tự vệ, Đội phòng cháy, chữa cháy…) để bổ sung lực lượng.
* Công tác điều hành, chuẩn bị về phương tiện phòng chống lụt, bão:
- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị.
- Tổ chức đánh giá mức độ an toàn của trường học.
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá, bổ sung các phương tiện phục vụ công tác phòng
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, trang
bị y tế và các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt khi sử dụng trường học làm nơi sơ tán
dân cư và học sinh…
- Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tại đơn vị phù hợp với các loại hình thiên tai.
- Tập huấn sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị của đơn vị.
- Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình
huống giả định.
- Diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ
địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt, phá hoại
tài sản của khi xảy thiên tai.
* Chuẩn bị về hậu cần: công tác hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo; yêu cầu
các đơn vị trước khi xảy ra lụt, bão phải chuẩn bị đầy đủ về lương thực, thực phẩm,
thuốc men…
b) Công tác tuyên truyền
Đưa kiến thức phòng, chống thiên tai và hướng dẫn xử lý tình huống khi có
thiên tai xảy ra; kỹ năng bơi lội, cứu đuối nước vào chương trình ngoại khoá cho học
sinh và giáo viên.
Tổ chức các hoạt động, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng tổ chức
ứng phó khi có thiên tai xảy ra, cách phòng chống các loại dịch bệnh sau thiên tai;
triển khai các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thiên tai.
Tổ chức tuyên truyền cho giáo viên và học sinh thông qua các buổi chào cờ
đầu tuần, họp giao ban, họp tổ chuyên môn, các hoạt động ngoại khoá ngoài giờ lên
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lớp, các buổi sinh hoạt lớp… Tuyên truyền bằng các bảng hướng dẫn, tờ bướm, bảng
tin và hệ thống phát thanh tại trường học.
c) Công tác xử lý khi có thiên tai xảy ra
* Trước khi thiên tai xảy ra:
- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo động khi xảy ra thiên tai;
báo động sơ tán (khi xảy ra thiên tai đột ngột); thông báo lịch nghỉ học đối với học
sinh và giáo viên (khi cần thiết); theo dõi sát sao tình hình, diễn biến của thiên tai,
cập nhật sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý hợp lý.
- Phân công lịch trực tại đơn vị.
- Chuẩn bị chằng, chống các dãy nhà yếu, có nguy cơ sập, lún, tốc mái…; tổ
chức cắt tỉa, chặt các cây có nguy cơ gãy, đổ; di dời, sắp xếp lại tài sản, các trang
thiết bị, đồ dùng học tập đến nơi an toàn.
- Kiểm tra, bổ sung các phương tiện, đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ
công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Lên kế hoạch cho học sinh và giáo viên nghỉ khi thiên tai xảy ra.
* Trong thời gian thiên tai xảy ra:
Đối với tình hình thiên tai xảy ra đột ngột:
- Tổ chức báo động, sơ tán giáo viên và học sinh theo phương án đã đề ra đến
nơi an toàn.
- Liên lạc, báo cáo cho các cấp có thẩm quyền tình hình tại đơn vị; liên lạc với
gia đình học sinh để có hình thức quản lý học sinh hợp lý; phân công trách nhiệm
quản lý giáo viên và học sinh tại nơi sơ tán.
- Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tại địa phương tổ chức tìm
kiếm, cứu nạn (khi có trường hợp giáo viên, học sinh mất tích, tai nạn, đuối nước…) ,
cứu trợ tại chỗ…
- Tổ chức di dời, sắp xếp lại tài sản, các trang thiết bị, đồ dùng học tập đến nơi
an toàn.
- Theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của thời tiết để có các giải pháp hợp lý
tiếp theo.
Đối với tình hình thiên tai đã được dự đoán trước:
- Thông báo cho giáo viên, học sinh về tình hình thiên tai và lịch nghỉ học.
- Thực hiện kế hoạch trực tại đơn vị; theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của
thời tiết.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
- Liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tại địa phương, với các cấp có thẩm quyền để phối hợp xử lý, đối phó với tình hình,
hậu quả của thiên tai.
* Sau thời gian diễn ra thiên tai:
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Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra:
- Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo nhanh công tác phòng, chống thiên tai.
Báo cáo cụ thể về số lượng, mức độ thiệt hại về bộ phận Văn phòng Sở để có hướng
dẫn xử lý.
- Đối với tình hình khẩn cấp, cần báo cáo nhanh thì gọi điện thoại trực tiếp cho
cơ quan Sở để được hướng dẫn xử lý.
Xây dựng kế hoạch, thông báo lịch làm việc, đi học lại cho học sinh, giáo viên
và người lao động của đơn vị. Sử dụng nhiều kênh thông tin như: Zalo, Facebook, đài
phát thanh địa phương để thông tin kịp thời hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình học
sinh (đối với trường hợp học sinh ở xa không có các kêng thông tin kể trên).
Tổ chức tu sửa, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện để tổ chức
các hoạt động của trường học.
2. Công tác phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn cho học sinh nghỉ học do thiên tai
- Thực hiện phương châm khi xảy ra thiên tai tại địa bàn thì người chỉ huy cao
nhất tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (Trưởng ban, Phó
Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn
vị trường học.
- Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, liên lạc thường xuyên với Ban chỉ
huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để đề ra các phương
án xử lý hợp lý.
- Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, báo chí tại địa phương để thông báo
tình hình, lịch nghỉ học và thời gian đi học lại tại đơn vị đến đông đảo nhân dân, phụ
huynh và học sinh.
- Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền để phối
hợp xử lý.
3. Sử dụng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo thành nơi tập kết, sơ tán
nhân dân
- Xây dựng sơ đồ trường học cụ thể, có chỉ dẫn, đánh dấu các điểm an toàn có
thể cư trú, sơ tán người và tài sản, lối thoát hiểm đối với các loại hình thiên tai.
- Chọn nơi sơ tán; rà soát, kiểm tra, đánh giá, bổ sung các phương tiện phục vụ
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lương thực, thực phẩm, nước
uống, thuốc, trang bị y tế và các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt khi sử dụng trường
học làm nơi sơ tán dân cư và học sinh…
- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo tình hình hình tại chỗ cho các
cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, phối hợp sơ tán, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý dân cư
và học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
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- Chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành và tại cơ quan.
- Là bộ phận tiếp nhận báo cáo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan
thường trực theo đúng quy định.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
công tác dạy học và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp trước, trong và
sau khi xảy ra thiên tai.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị
trực thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2021, thực
hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trên.
- Rà soát, phối hợp thực hiện việc quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục,
công trình thuộc thẩm quyền của đơn vị phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng,
địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số vùng thường xảy ra thiên tai,
đảm bảo an toàn giúp nhân dân tránh trú khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Tăng
cường phổ biến và nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.
4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Báo cáo đột xuất khi có thiên tai xảy ra.
- Báo cáo định kỳ hằng năm trước ngày 10/9 về tình hình, kết quả triển khai
thực hiện kế hoạch để Sở tổng hợp báo cáo UBND.
Đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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