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KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 2523/KH-UBND ngày 09/7/2019 của UBND thành
phố Huế về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành
phố Huế năm 2019; Quyết định số 6091/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND
thành phố Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn thành phố Huế; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 (PCTT&TKCN) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong trong đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh về công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về
người và tài sản đơn vị do thiên tai xảy ra.
- Kiểm tra các phương tiện phòng, chống bão lụt hiện có, để đánh giá, nhằm
khắc phục, sửa chữa hỏng hóc, hoặc thay thế, bổ sung kịp thời phục vụ tốt công
tác phòng, chống thiên tai tại đơn vị.
- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên
tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu
quả.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp
phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến với CBGVNV các đơn vị trường học.
II. Nội dung
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại các đơn vị khi có sự
thay đổi về nhân sự và trưởng ban là hiệu trưởng đơn vị; phân công trách nhiệm
cụ thể đối với từng thành viên trong ban chỉ đạo.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho CBGVNV,
học sinh và trường, lớp khi có thiên tai xảy ra.
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền với việc lồng ghép vào chương trình dạy
học để nâng cao nhận thức về rủi ro thiên tai cho CBGVNV và học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra các phòng học xuống cấp, từ đó có phương án xử
lý kịp thời; gia cố, giằng chống các mái nhà để đảm bảo an toàn khi xảy ra bão,
lốc; tuyệt đối không sử dụng phòng học, phòng làm việc không đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra, gia cố hệ thống điện; chặt tỉa bớt các cành cây có nguy cơ gãy đổ
gây nguy hiểm.
- Cập nhật kịp thời về tình hình bão, lũ, thiên tai và chủ động thông báo đến
phụ huynh và học sinh nghỉ học trong các tình huống cần thiết. Liên hệ chặt chẽ
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với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của ngành, của địa phương để có biện pháp phối
hợp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.
- Khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống trước, trong và sau khi
mùa mưa bão, lũ lụt đến; chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương tiện như đèn
pin, thuốc men và dự trữ lương thực cho người trực tại đơn vị.
- Phân công trực đơn vị 24/24 giờ, kịp thời khắc phục, giải quyết hậu quả,
hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
- Tạo điều kiện tối đa cho dân cư trong địa phương đến tránh trú khi có sự cố
thiên tai xảy ra.
III. Các giải pháp:
- Thực hiện phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc
phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy công tác phòng, tránh là chính”;
- Các trường phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt
sáng tạo trong việc xây dựng phương án, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra,
phát hiện, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, nảy sinh tại đơn vị.
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của ngành hướng dẫn, kiểm tra
thực hiện việc xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT&TKCN của các đơn vị trực
thuộc.
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để tu bổ, sửa chữa và xây
dựng mới công trình thoát nước, kiểm tra hệ thống thoát nước.
- Chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phó.
- Trang bị, nâng cấp hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc.
- Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, bảo đảm an toàn trong sử dụng điện.
- Tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, trị an trong mọi tình huống khi
có thiên tai, bão, lũ, lụt…
IV. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và phân công trách nhiệm
1. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra:
- Các đơn vị xây dựng Kế hoạch phòng, chống lụt, bão phải cụ thể, sát với
tình hình thực tế của địa phương.
- Tiếp nhận các thông tin bão, áp thấp nhiệt đới, lũ do các tin cảnh báo,
mệnh lệnh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Trung ương, tỉnh, thành phố nhằm
triển khai phương án phòng, chống kịp thời.
- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công trách nhiệm cụ
thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão của đơn vị; lập các số
điện thoại phục vụ thông tin liên lạc.
2. Phân công trách nhiệm
a) Ban Chỉ huy
1. Ông Nguyễn Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT
Trưởng ban
2. Ông Lâm Thuỷ, P.Trưởng phòng GD&ĐT
P. Trưởng ban
3. Bà Hồ Thị Ngọc Như, P.Trưởng phòng GD&ĐT P. Trưởng ban
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b) Các thành viên
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN triển khai kế hoạch phòng,
chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong ngành theo địa bàn
phân công phụ trách, các thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm độc lập và
chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch phòng, chống;
trực tiếp chỉ đạo khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.
- Chủ động xử lý theo thẩm quyền khi xảy ra lụt bão, thiên tai; báo cáo kịp
thời cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Phường, Phòng và của Sở để kịp thời
chỉ đạo xử lý trước mọi tình huống.
c. Đối với các đơn vị trực thuộc
- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị; xây dựng kế hoạch
phòng, chống thiên tai năm 2019; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống
lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong đơn vị.
- Đảm bảo phương án huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện
phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; đảm bảo số lượng, chất
lượng, chủng loại thiết bị, vật tư hiện có cần thiết để huy động kịp thời khi có
thiên tai, sự cố, tai nạn xảy ra.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBGVNV, học
sinh ứng phó và khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Trường hợp
xảy ra nghiêm trọng vượt quá khả năng của đơn vị phải báo cáo ngay và yêu cầu
sự trợ giúp của cấp trên.
3. Công tác báo cáo
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị phải phân công cụ thể danh sách
cán bộ làm công tác phòng, chống lụt, bão thực hiện thường xuyên và nghiêm túc
chế độ báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão các cấp của ngành và địa
phương.
- Trực ban PCTT&TKCN có nhiệm vụ:
+ Giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên
quan đến công tác phòng, chống thiên tai tại đơn vị bao gồm:
* Diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác;
* Tình hình tổ chức lực lượng phòng chống lụt, bão và sự huy động lực
lượng đối phó với mọi tình huống.
+ Tiếp nhận điện báo, chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo,… của Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN cấp trực tiếp để truyền đạt kịp thời.
+ Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xử lý, khắc phục hậu quả thiệt
hại do lụt, bão gây ra.
+ Tổng hợp tình hình báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên theo định
kỳ hoặc sau khi kết thúc mỗi đợt lũ, bão hoặc theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
+ Trong trường hợp có lụt, bão xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời
gian dự kiến, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị phải kịp thời báo cáo, tham
mưu, đề xuất lên cấp có thẩm quyền phương án xử lý, đối phó và chỉ đạo khắc
phục hậu quả.
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+ Các đơn vị trực thuộc báo cáo về Thường trực ban phòng, chống lụt, bão
ngành khi tình hình khẩn cấp có lụt, bão, thiên tai đột xuất xảy ra. Báo cáo ngay
bằng điện thoại của Văn phòng Phòng GD&ĐT thành phố Huế (qua số 02343824575) và sau đó có văn bản chính thức về tình hình thiệt hại, biện pháp giải
quyết, khắc phục hậu quả và kiến nghị cấp trên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị
trực thuộc triển khai kế hoạch này để thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN năm
2019 trong toàn ngành./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCHC.

Đã ký

Nguyễn Thuận
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