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KẾ HOẠCH 

 Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năm 2022 
  

  Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Công văn số 19/KH-PGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của phòng 

Giáo dục và Đào tạo TX Buôn Hồ về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-THQT ngày 06 tháng 11 năm 2021, Kế hoạch 

năm học của Trường TH Quang Trung năm học 2021 – 2022; 

Trường TH Quang Trung xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, 

mưa lớn, mưa …) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng 

phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai 

gây ra. 

- Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phương 

châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện 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. 

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó 

thiên tai đạt hiệu quả. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện 

pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và nhân dân. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã và Ban quản lý các bản  trong 

việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. 

- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lốc trong năm. 

- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên 

tai. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-160-2018-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-401252.aspx


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền  

- Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các đoàn thể, bộ phận về Kế hoạch 

phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường; sự chỉ đạo của cấp trên 

về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của các nhà 

trường. 

- Chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm 

hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra, đặc biệt là 

các phòng học cấp 4 có mái đã xuống cấp, các cây cao xung quanh trường. 

2. Công tác tổ chức 

      -  Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022 do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng làm Phó ban; 

 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng chuyên môn làm thành viên. 

   - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các đoàn thể, bộ 

phận kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian 

diễn ra: trước, trong và sau thiên tai. 

      - Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá 

nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận ở các 

khu vực có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các 

phòng học cao hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn 

bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục. 

      - Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó 

với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra. 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

      - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2020 của nhà trường cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ  Chức vụ trong 

ban 

Chỉ đạo 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Toàn Hiệu trưởng Trưởng ban  

2 Võ Thị Minh Tâm Phó hiệu trưởng Phó Ban  

3 Bùi Thị Đậu Phó hiệu trưởng Phó Ban  



4 Nguyễn T Thanh Thúy Giáo viên Thư kí  

5 Lê Đình Tuấn TPT Đội Thành viên  

6 Trương Thị Tính  Khối trưởng K1 Thành viên  

7 Hà Thị Dung Khối trưởng K2 Thành viên  

8 Nguyễn Thị Vân Khối trưởng K3 Thành viên  

9 Lý Xuân Trang Khối trưởng K4 Thành viên  

10 Nguyễn T Thu Hương Khối trưởng K5 Thành viên  

11 Lê Thị Thục Dinh Tổ trưởng tổ VP Thành viên  

12 Hoàng Quốc Việt 
Trưởng BĐDCMHS nhà 

trường 

Thành viên  

13 Mời tổ trưởng TDP 6  
Thành viên  

 

     - Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

sát với tình hình thực tế của đơn vị. 

      - Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022 để quán triệt Kế hoạch PCTT&TKCN của nhà trường. Triển khai kế hoạch 

phòng, chống lụt bão, thiên tai của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên. 

      - Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con 

em đi học về an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra. 

      - Phân công giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc khi có thiên tai, lụt 

bão xảy ra cụ thể như sau: 

 Thành lập các nhóm gồm: 

+ Nhóm 1: ‘Chuyên môn, tuyên truyền’ chịu trách nhiệm theo dõi việc dạy-

học tích hợp nội dung PCTT và công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

PCTT; 

 1. Ông. Lê Đình Tuấn                TPT Đội                       Nhóm trưởng 

 2. Các giáo viên khối 1            Thành viên 



 + Nhóm 2: ‘Tập huấn, diễn tập’ chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức 

tập huấn, diễn tập (theo kịch bản), dạy bơi cho học sinh và trẻ em trong cộng đồng, 

đưa học sinh đến nơi học tạm hoặc tạm trú (trong trường hợp phải sơ tán);  

1. Bà: Võ Thị Minh Tâm               Nhóm trưởng 

2. Các giáo viên khối 3            Thành viên 

+ Nhóm 3: ‘Dự trữ nhu yếu phẩm’ chịu trách nhiệm lên phương án mua sắm 

dự trữ nhu yếu phẩm như nước uống, đồ ăn, chăn, màn, bộ sơ cấp cứu y tế với các 

loại thuốc cơ bản, bếp gas, bình gas, củi, đuốc, đèn dầu hỏa, đèn pin,…; 

 1. Bà: Bùi Thị Đậu          Nhóm trưởng 

 2. Các giáo viên khối 4               Thành viên 

 + Nhóm 4: ‘Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính’ chịu trách nhiệm lên 

kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm dự trữ trang thiết bị để liên lạc, cứu hộ 

và chằng chống nhà cửa, chuẩn bị nơi học tạm, ứng phó khi trường bị tốc mái, 

phòng học bị sập, đường đến trường bị ngập lụt, nước chảy xiết,…;  

1. Bà: Lê Thị Thục Dinh                          Nhóm trưởng 

2. Các thành viên tổ văn phòng, Các giáo viên khối  2 Thành viên 

+ Nhóm 5: ‘Đối ngoại’ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền 

địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức quốc tế và cộng đồng nhằm 

tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ thực hiện ‘Kế hoạch ứng phó’ với thiên tai của trường.  

1. Ông: Nguyễn Văn Toàn:                  Nhóm trưởng 

2. Các giáo viên khối 5             Thành viên 

      - Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ. 

      - Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra để tổ chức các hoạt 

động giáo dục theo quy định của Ngành. 

4. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy và học trong phòng 

chống lụt bão 

      - Khi có thông tin về thiên tai xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn 

biến; quán triệt toàn bộ lực lượng viên chức, người lao động của nhà trường, phân 

chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên 

tai như: 

+ Khu vực có nguy cơ bị sụp nhà, tốc mái gồm: dãy phòng học cấp 4 từ 

phòng 1 đến phòng, dãy nhà hiệu bộ cấp 4. 



+ Khu vực có nguy cơ cây đổ, sụp tường rào gồm: Dãy cây bóng mát lâu 

năm trong khu vực sân trường, dãy tường rào bao quanh trường đều có nguy cơ đổ 

khi mưa to, gió lớn.  

     - Ban chỉ đạo PCLB&TKCN của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm 

chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tập trung khắc phục 

hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động 

dạy và học. 

      - Phân công các đoàn thể, bộ phận khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định 

công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành. 

     - Khi bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, Ban 

chỉ đạo phải báo cáo Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời bố trí học ca 2 

tại dãy phòng học kiên cố thuộc dãy nhà tầng để học trong khi chờ tu sửa hoặc xây 

dựng lại. 

      - Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và 

sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà 

trường. 

      - Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy 

và học. 

      - Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá 

trình lụt, bão xảy ra. 

      - Chuẩn bị lương thực, nước uống… để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ. 

      - Tổ chức di dời toàn bộ tài sản lên chỗ không bị ngập lụt, gió lốc. 

      - Sắp xếp kho sách, thiết bị vào phòng an toàn nhất. 

      - Trường hợp bão, lũ, lốc xoáy xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, 

nhà trường cần tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an 

toàn. 

  Trên đây là Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

của Trường TH Quang Trung Đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo và toàn thể 

giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
– BCĐ PCTT&TKCN (t/h); 

– Lưu: VT.                           

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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