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KẾ HOẠCH 

Tập huấn phổ biến kiến thức Phòng chống thiên tai năm 2019 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2014; Nghị định số 

66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng 

dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-

2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn phổ biến kiến 

thức Phòng chống thiên tai năm 2019. 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: 

+ Nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã trực tiếp thực hiện công tác phòng, 

chống thiên tai, đảm bảo đến năm 2020, có 100% cán bộ được tập huấn, nâng cao 

năng lực và kiến thức về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

+ Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây 

dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã giai đoạn 2019-

2020 sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. 

+ Nâng cao kỹ năng ứng phó và tuyên truyền công tác Quản lý nhà nước về 

Phòng chống thiên tai cho cán bộ cấp xã và người dân; góp hoàn thành tiêu chí 

Thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. 

- Yêu cầu: Việc tập huấn phổ biến nâng cao kiến thức về công tác phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai, là việc làm quan trọng; do vậy, cần được tổ chức thực 

hiện chu đáo, đạt kết quả cao, không làm hình thức, gây lãng phí. 

2. Đối tượng tham gia các lớp tập huấn: 

- Cán bộ, công chức cấp xã: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Bí thư Đoàn 

thanh niên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh; Trưởng Công an; Chỉ huy Trưởng Quân sự; Văn phòng - Thống 

kê; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Tài chính- Kế toán; Tư 

pháp- Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội và cán bộ không chuyên trách cấp xã. 

- Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn và lực lượng xung kích cấp xã. 



3. Nội dung tập huấn:  

-  Hướng dẫn đánh và quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng. 

- Lập kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã. 

- Lập phương án ứng phó với các loại hình thiên tai chủ yếu như phương án 

phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh và siêu bão; phương án sơ tán dân ở những 

vùng có nguy cơ cao về thiên tai; phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, công tác “4 

tại chỗ”... 

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. 

4. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ trì, phối hợp với Chi cục 

Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị tài liệu, giảng viên, bố trí thời 

gian và các điều kiện để tổ chức tập huấn. 

 - UBND các xã lập danh sách tập huấn, tạo điều kiện để 100% cán bộ, công 

chức cấp xã, lực lượng xung kích và ban cán sự thôn được tham gia lớp tập huấn 

đầy đủ./. 

  
 

 Nơi nhận: 
- UBND các xã; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- TTrực HU, HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT, VP Ban chỉ huy PCTT-TKCN; 

Gửi: Văn bản giấy và điện tử. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Dũng 
 


		2019-03-13T14:01:48+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




