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UBND TỈNH YÊN BÁI 

BAN CHỈ HUY PCLB - TKCN 

 

Số: 05/BC-PCLB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Bái, ngày  06  tháng 3  năm 2015 

 

BÁO CÁO 

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014. 

 

A. TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI: 

           Yên Bái là một tỉnh miền núi địa hình phân cắt mạnh, núi cao sườn dốc, 

hệ thống sông ngòi dày đặc nên thiên tai xảy ra rất phức tạp và bất thường khó 

dự báo. Nơi nào cũng có thể xảy ra gió xoáy, gió giật kèm theo mưa đá. Về mùa 

mưa nơi nào cũng có thể xảy ra sạt lở đất, ngoài ra còn có lũ ống, lũ quét gây 

thiệt hại đáng kể về người tài sản của nhân dân và của nhà nước. 

 Nền khí hậu Yên Bái cũng khá phức tạp: Phía tây tỉnh chịu ảnh hưởng của 

gió Lào khô nóng: Phía đông tỉnh (TP Yên Bái ,Yên Bình và Trấn Yên) là nơi có 

có lượng mưa phùn lớn nhất cả nước: Trong khi đó ở phía tây tỉnh có những 

huyện như Mù Cang Chải thì lượng mưa phùn lại thấp nhất nước. 

 Yên Bái rất ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mà chủ yếu ảnh hưởng sau 

bão gây mưa to đến rất to. Do mưa to, cường độ mạnh gây ngập úng, lũ ống, lũ 

quét, sạt lở đất ...Có thể coi đó là những đặc trưng lớn nhất và phổ biến nhất 

trong công tác PCLB - GNTT của tỉnh Yên Bái. Trong đó đáng chú ý là lũ quét, 

sạt lở đất cục bộ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân 

và của nhà nước, đặc biệt là năm 2010 và năm 2012. 

B. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO LŨ GÂY RA TỪ NĂM 2009 -2014: 

 Theo thống kê từ năm 2009 – 2014 tình hình thiên tai bão lũ đã gây ra 

thiệt hại trên địa bàn tỉnh như sau: 

 

TT Năm 

Người bị 

thương 

( người) 

Người chết 

 ( người) 

Nhà sâp̣, 

đổ, trôi 

( nhà) 

Thiệt hại 

( Tỷ đồng) 

Mực nước 

Sông Hồng 

(m) 

1 2009 1 1 17 30 30.16 

2 2010 7 14 66 31 30.49              

3 2011 0 9 26 20 30.23 

4 2012 15 29 197 55 31.53 

5 2013 9 2 70 24 32.12 
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6 2014 2 2 23 23.6 31.51 

Tổng cộng 34 57 399 183.6   

 (Ghi chú: Mực nước sông Hồng báo động cấp III: 32.00) 

C. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2009-2014: 

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ 

khiến cho thiên tai ở nước ta ngày càng có xu hướng khốc liệt và ngày càng 

phức tạp hơn. Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai có nơi, có lúc còn bị động, lúng túng dẫn đến thiệt hại về người và tài sản còn 

ở mức cao. 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức 

cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”. với mục tiêu để giảm thiểu 

tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra và đề ra các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ 

thiên tai hiệu quả nhất. Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Yên Bái báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh với một số nội dung chủ yếu 

như sau: 

 I. Nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương ở các cấp về quản lý, 

triển khai thực hiện các hoạt động Quản lý thiên tai cộng đồng 

 1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức 

cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” cụ thể: 

 - Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

thiên tai dựa vào cộng đồng”. 

 - Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về phê duyệt danh sách học viên cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”. 

 - Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về phê duyệt nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”. 

 - Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng 

và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013-2015. 

 2. Hoàn thiện bộ máy phòng chống và quản lý thiên tai của cơ quan 

chuyên trách cấp tỉnh: 

Tỉnh đã chỉ đạo thành lập và  kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão 

và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ tỉnh đến cơ sở xã hàng năm. Phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương lập 

và thực hiện các phương án, kế hoạch về công tác phòng, chống lụt, bão.  

Yên Bái đã phê duyệt danh sách giảng viên cấp tỉnh gồm 25 người phục 

vụ công tác giảng dạy ở trong tỉnh và phê duyệt danh sách nhóm hỗ trợ kỹ thuật 

cấp tỉnh gồm 25 người thực hiện đề án. 
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3. Tổ chức đào tạo về các bước thực hiện Quản lý thiên tai cho các đội 

ngũ giảng dậy Quản lý thiên tai ở các cấp: 

 - Năm 2007-2009:  

 + Chi cục thuỷ lợi đã phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam Yên 

Bái tổ chức được 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong công tác 

phòng chống thiên tai tại 19 xã thuộc huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên và 

thành phố Yên Bái.  

 + Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với TW Hội tổ chức đánh giá HVCA tại 

12 thôn thuộc xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. 

 - Năm 2010: Tập huấn và đánh giá VCA tại xã: 04 lớp; Tập huấn giáo dục 

trong hoàn cảnh khẩn cấp: 02 lớp; Tập huấn phòng tránh thiên tai (PTTT) và kỹ 

năng hoạt động câu lạc bộ PTTT trong trường tiểu học: 04 lớp. 

 - Năm 2011: Tập huấn nâng cao năng lực và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng cho các cán bộ chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố. 

- Năm 2013: Chi cục Thuỷ lợi và PCLB tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Tổ 

chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam đa ̃tổ chức đươc̣ 6 lớp tâp̣ huấn (tổng số 158 

người) và tổ chức 25 buổi truyền thông với sự tham gia của 1.581 người dân 

thuôc̣ hai xa ̃Tân Đồng và Hồng Ca, huyêṇ Trấn Yên (8 thôn thuộc xã Tân Đồng 

huyện Trấn Yên với sự tham gia của 685 người dân; 17 thôn thuộc xã Hồng Ca 

huyện Trấn Yên với sự tham gia của 896 người dân). với  cu ̣thể: 

 + Tổ chức 2 lớp tập huấn TOT(tập huấn cho tập huấn viên) đã đào tạo 

được 38 tập huấn viên là các cán bộ thuôc̣ nhóm hỗ trợ kỹ thuật tỉnh và cán bộ 

nòng cốt của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.  

+ Tổ chức 2 lớp tập huấn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, khả năng 

(VCA) và lập kế hoạch GNRRTT, đánh giá & giám sát tại 2 xã Hồng Ca và Tân 

Đồng của huyện Trấn Yên đã đào tạo được 50 học viên là cán bộ xã và các ban, 

ngành, đoàn thể xã, các trưởng thôn, bí thư chi bộ có kiến thức và kỹ năng về 

ứng phó với thiên tai, bảo vệ và giảm nhẹ tác hại của thiên tai, tạo nền tảng cho 

việc mở rộng chương trình 1002 trên địa bàn các xã. Các học viên sau khi được 

tập huấn đã có thể tham gia vào việc đánh giá VCA tại các thôn. 

+ Tổ chức 2 lớp tập huấn cho giáo viên 5 trường của xã Tân Đồng và xã 

Hồng Ca về Lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai của trường và VCA. Với tổng 

số giáo viên tham gia là 56 người được trang bị kiến thức và các công cụ đánh 

giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA) nâng cao kiến thức , kỹ năng 

về lâp̣ kế hoac̣h quản lý rủi ro thiên tai tại trường học.  

 + Đã tập huấn đào tạo được 14 cán bộ truyền thông của 2 xã Hồng Ca và 

Tân Đồng. 

 - Năm 2014: Đa ̃tổ chức đươc̣ 4 lớp tâp̣ huấn (tổng số 54 người) cụ thể: 

+ Khóa đào tạo cho cán bộ giảng viên cấp tỉnh về hướng dẫn cấp xã thực 

hiện Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ; đào taọ tổng số 9 người thuôc̣ 

nhóm hỗ trợ kỹ thuật tỉnh Yên Bái . từ ngày: 01/7 đến ngày 08/7/2014 tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 



 
 

4 

+ Phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ, tổ chức 3 lớp tâp̣ huấn taị huyêṇ 

Văn Yên tổng số 45 người là cán bô ̣cấp xa ̃ (Yên Hưng; Đông An; Yên Hơp̣) về 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

Ngoài ra hàng năm trước, trong và sau mùa mưa bão tỉnh đều chỉ đạo các 

đơn vị làm nhiệm vụ truyền thông đảm bảo tuyên truyền cho nhân dân biết và 

nhận thức về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.  

II. Tăng cường truyền thông giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng 

đồng về Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng 

1. Thành lập nhóm triển khai thực hiện các hoạt động đề án tại cấp tỉnh: 

 - Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về phê duyệt danh sách học viên cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”. 

 - Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái về phê duyệt nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”. 

 2. Xây dựng bản đồ thiên tai: 

 Trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 21 xã/180 xã xây dựng được bản đồ thiên 

tai với nguồn kinh phí hỗTổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam.  

 3. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai có lồng ghép vào kế hoạch 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương: 

 Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 02 xã/180 xã xây dựng được kế hoạch 

phòng chống thiên tai có lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương đó là xã Tân Đồng và Hồng Ca thuộc huyện Trấn Yên.  

 4. Xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục vụ công tác phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai: 

4.1.  Dự án ” T¨ng cêng n¨ng lùc  phßng ngõa vµ øng phã víi th¶m ho¹ 

thiªn tai dùa vµo céng ®ång lÊy trÎ em lµm träng t©m” giai đoạn IV tỉnh Yên 

Bái. 

Tên công trình, địa điểm xây dựng: 

- Tên công trình: Cầu Khe Đươn xã Động Quan 

- Địa điểm xây dựng: Xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

4.2.  Dư ̣án  “Hợp tác hỗ trợ thực hiện chương trình Quốc gia về Quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị tổn thương ở Việt Nam” (từ 

tháng 2/2013 đến tháng 10/2013): 

Hoạt động:  Hỗ trợ trang bị các thiết bị/ phương tiện về giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai qui mô nhỏ tại 2 xã mục tiêu dựa vào kết quả đánh giá VCA tại các 

thôn. 

Mục tiêu: Giúp nhân dân trong và ngoài vùng của thôn 7 xã Động Quan 

đặc biệt là các em học sinh đi lại thuận tiện và an toàn trong mùa mưa lũ. 

 Tiến độ thực hiện: từ tháng 10/2009 đến 12/2009 hoàn thành 
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a) Hỗ trợ trang thiết bị: 

Thực hiện trong tháng 11 năm 2013 

- Hỗ trợ loa pin cầm tay cho 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng số 29 loa. 

- Hỗ trợ Túi cứu thương cho 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng số 29 túi. 

- Hỗ trợ loa pin cầm tay cho 5 trường (3 tiểu học và 2 trung học cơ sở) 

thuộc 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng số 10 loa. 

- Hỗ trợ Túi cứu thương cho 5 trường (3 tiểu học và 2 trung học cơ sở) 

thuộc 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng số 8 túi. 

Các thiết bị đã được Chi cục Thủy lợi phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ 

em trao đến tận tay các đồng chí Trưởng thôn của 2 xã Hồng Ca, Tân Đồng và 5 

trường học.  

b) Xây dựng Bản đồ phòng chống thiên tai:  

 - Mục tiêu của việc xây dựng bản đồ: 

+ Phân vùng thảm hoạ thiên tai tại địa phương. 

+ Phân vùng sơ tán cho nhân dân địa phương. 

+ Hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh thảm hoạ thiên tai. 

- Nội dung: Trong bản đồ thể hiện toàn bộ danh giới các thôn, bản trong 

xã, các khu vực công cộng, các khu vực có nguy cơ xẩy ra thiên tai (như Lốc 

xoáy, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất), đường ứng cứu và các điểm ứng cứu 

và điểm sơ tán dân. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 đã lắp 

đặt hoàn chỉnh và bàn giao cho Uỷ ban nhân dân 2 xã trong vùng dự án để đưa 

vào sử dụng. 

- Địa điểm thực hiện : Tại 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng  số 29 bản đồ 

(vị trí đặt tại trụ sở UBND xã, chợ, nhà cộng đồng hoặc nhà hội họp của các thôn). 

c) Làm cọc báo mực nước lũ:  

+  Mục tiêu:  Báo mực nước tại các ngầm tràn trên đường giao thông khi 

có mưa lũ, nhằm cảnh báo khi mực nước ở mức nguy hiểm, nhân dân và người 

điều khiển các loại phương tiện giao thông không đi qua ngầm tràn để tránh tai 

nạn và lũ cuốn trôi. 

+ Nội dung: Các cọc báo mực nước lũ được thiết kế theo tiêu chuẩn và 

kích thước cột Thủy chí của giao thông, có sơn vạch trắng, đỏ, mỗi vạch 10 cm 

được chôn ở hai đầu của ngầm tràn. 

+ Thời gian thực hiện tháng 10 đến tháng 11 năm 2013 đã lắp đặt hoàn chỉnh 

và bàn giao cho Uỷ ban nhân dân các xã trong vùng dự án để đưa vào sử dụng . 

+ Địa điểm thực hiện: Ở những vùng có nguy cơ cao (các ngầm tràn trên 

đường giao thông) của 2 xã Hồng Ca và Tân Đồng với tổng số 40 cọc báo mực 

nước lũ. 

d) Kinh phí đã thực hiện (dự án hỗ trợ 100%):  219.634.900 đồng 
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III. Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2009-2014: 

 Kế hoạch thực hiện là 5.860 triệu đồng; kinh phí thực tế giải ngân là 

1.437 triệu đồng đạt 24,52% so với kế hoạch. Phần kinh phí còn thiếu là 4.423 

triệu đồng. 

Kinh phí do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ là 1.437 triệu đồng 

trong đó: 

3.1. Dự án ” T¨ng cêng n¨ng lùc  phßng ngõa vµ øng phã víi th¶m 

ho¹ thiªn tai dùa vµo céng ®ång lÊy trÎ em lµm träng t©m” giai đoạn IV tỉnh 

Yên Bái. 

+ Phần phi công trình:     584.462.100 VNĐ 

+ Phần xây dựng công trình:         450.000.000 VNĐ 

+ Phần nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình: 150.000.000 VNĐ 

3.2. Dư ̣án “Hợp tác hỗ trợ thực hiện chương trình Quốc gia về Quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị tổn thương ở Việt Nam” 

(từ tháng 2/2013 đến tháng 10/2013): 

* Tổng vốn do dự án hỗ trợ: 2,8 tỷ đồng Việt Nam  

- Phần vốn do Chi cục Thủy lợi giải ngân:        853.146.300 đồng VN 

  + Phần phi công trình:                           711.455.900 đồng VN 

 + Phần công trình:                                    141.690.400 đồng VN 

- Phần vốn do Tổ chức (SC) giải ngân: 1,95 tỷ đồng Việt Nam 

IV. Đánh giá quá trình, kết quả thực hiện: 

1. Đánh giá chung: 

Trong 5 năm triển khai thực hiện Đề án tỉnh Yên Bái với nguồn kinh phí 

còn hạn chế chủ yếu là nguồn hỗ trợ từ Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam cụ thể 

là: Dự án phòng ngừa thảm hoạ lấy trẻ em làm trọng tâm được đầu tư ở tỉnh Yên 

Bái được thực hiện rất tốt có hiệu quả thiết thực: Phần phi công trình đã mở 

được các lớp tập huấn đào tạo cho hàng ngàn lượt người trong vùng dự án là 

những tuyên truyền viên, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về cách phòng 

ngừa các thảm hoạ thiên tai, đặc biệt là lớp người chịu ảnh hưởng nhạy cảm nhất 

là trẻ em, Dự án đã hỗ trợ xây dựng 1 công trình rất cần thiết của cộng đồng góp 

phần giảm thiểu rủi ro cho nhân dân trong việc phòng ngừa các thảm hoạ do 

thiên tai gây ra. Ngoài ra dự án còn trang bị: 

+ Trang bị kiến thức và kỹ năng cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh, huyện 

làm nòng cốt cho đội ngũ kỹ thuật tỉnh, huyện, thực hiện Đề án Nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 1002 của Chính Phủ và QĐ số 487/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Yên Bái. 

 + Trang bị kỹ năng giám sát và đánh giá các hoạt động Dự án Quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh, huyện phù 

hợp với chương trình quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
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+ Trang bị kỹ năng tập huấn cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh, huyện phù 

hợp với chương trình quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

2. Nguyên nhân kết quả đạt được: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của Trung tâm phòng chống và 

Giảm nhẹ thiên tai và Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam. 

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền 

quy định. Phối hợp tốt với chính quyền các địa phương và điều phối tốt mối 

quan hệ, hợp tác giữa các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. 

- Để đảm bảo thực hiện xây dựng dự án tốt, công trình được xây dựng 

đảm bảo chất lượng phát huy hiệu quả bền vững, phù hợp với mục tiêu của dự 

án. Trước khi đưa ra quyết định ở tất cả các giai đoạn, từ lập kế hoạch, điều tra 

khảo sát, quết định đầu tư, vv... cần phải tham khảo ý kiến của người dân và 

chính quyền sở tại. Việc này Ban điều hành dự án tỉnh làm thường xuyên đối với 

dự án. Người dân cần được tham gia vào quá trình giám sát thi công dự án, tham 

gia vào quá trình vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hoàn thành. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý dự án chuyên sâu có tinh thần trách 

nhiệm và nhiệt tình trong công tác. Tăng cường công tác giám sát của Ban điều 

hành dự án tỉnh và giám sát cộng đồng. 

- Tuyển trọn các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu theo 

đúng quy định đã góp phần thực hiện đúng tiến độ của dự án. 

V. Khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình thực hiện dự án còn một số 

tồn tại cần khắc phục đó là: 

 - Việc phổ biến, tuyên truyền những kiến thức về phòng ngừa thiên tai ở 

vùng dự án không đồng đều cho mọi đối tượng trong xã, với trình độ dân trí còn 

thấp vì vậy việc duy trì tuyên truyền trong cộng đồng còn ở phạm vi hẹp và chưa 

bền vững. 

 - Các địa phương do ngân sách có hạn nên chưa bố trí kinh phí tập huấn, 

tuyên truyền hàng năm để duy trì tập huấn về công tác PCLB - Giảm nhẹ thiên 

tai như dự án tài trợ. 

 - Các xã cử cán bộ tập huấn công tác phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai còn 

trùng lắp, có người tập huấn đi tập huấn lại nhiều lần, chưa chú ý luân phiên 

được nhiều đối tượng tham gia, các tuyên truyền viên về cộng đồng do thời gian 

có hạn và làm công tác kiêm nhiệm nên chưa làm hết được những nhiệm vụ 

tuyên truyền viên như dự án mong đợi. 

 - Các cán bộ Ban quản lý dự án còn thiếu kinh nghiệm và làm kiêm nhiệm 

do đó khó tránh khỏi những thiếu sót trong khâu tổ chức các hoạt động của dự án. 

- Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch thực hiện 

Đề án nhưng chưa bố trí được kinh phí nên vẫn còn phụ thuộc vào nguồn kinh 

phí dự án tài trợ. 
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       VI. Đề xuất: 

Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương giúp đỡ tỉnh Yên Bái về 

vốn để đào tạo tập huấn  cho 100% cán bộ chính quyền địa phương các cấp trực 

tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và 

trình độ về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; trên 70% số dân 

các xã thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai được phổ biến kiến 

thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. 

Giai đoạn từ năm 2009-2014 ở tỉnh Yên Bái thực hiện Đề án ở quy mô 

nhỏ được triển khai điểm 9 xã, cho đến thời điểm này gồm cả giai đoạn III mới 

triển khai được 21/180 xã, phường trong phạm vi toàn tỉnh. Vì vậy để nâng cao 

hiệu quả của công tác giảm nhẹ thiên tai tại cơ sở. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN 

tỉnh Yên Bái đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương một số nội 

dung như sau: 

Bố trí kinh phí theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy 

ban nhân tỉnh Yên Bái thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Yên Bái ước tính 10.120 triệu đồng trong đó:  

- Kinh phí thực hiện năm 2015 là: 1.780 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện năm 2016 là: 4.080 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện năm 2017 là: 4.260 triệu đồng. 

 Tỉnh Yên Bái là một tỉnh miền núi nghèo rất cần được sự quan tâm của các 

Bộ, ban, ngành Trung ương. Khi được đầu tư dự án trong giai đoạn tới, Ban Chỉ 

huy PCLB-TKCN tỉnh Yên Bái sẽ cùng với các địa phương khắc phục những 

nhược điểm, phát huy bài học kinh nghiệm thành công ở giai đoạn trước cam kết sẽ 

thực hiện Đề án có hiệu quả cao nhất. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao 

nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-

2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái./. 

 
Nơi nhận:  
- Trung tâm Phòng tránh và GNTT; 

- Đ/c Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh (BC); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (BC); 

- Lưu VT, PCLB. 

TL. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 
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