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   UBND TỈNH AN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PCLB &TKCN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:      / BC-PCLB                               An Giang, ngày     tháng 03 năm 2015 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả 05 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và   

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014. 

 Căn cứ công văn số 186/TCTL-GNTT ngày 09/02/2015 của  Tổng cục 

Thủy lợi về việc báo cáo kết quả 05 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2009-2014.  

 Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh An Giang xin báo cáo kết quả 05 thực 

hiện Đề án giai đoạn 2009-2014 của tỉnh.  

I. Kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt: 

 - Năm 2009: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UB ngày 

28/9/2009 về thực hiện kế hoạch đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020” của tỉnh An Giang.  

 - Năm 2010: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 

01/04/2010 về thực hiện kế hoạch đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020” của tỉnh An Giang 

thay thế cho Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 28/09/2009.  

 - Năm 2011: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 

31/8/2011 về việc thành lập đội ngũ giảng viên tỉnh An Giang trong thực hiện 

đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng đến năm 2020”.  

 - Năm 2013: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 

20/3/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1của Quyết định số 1497/QĐ-

UBND ngày 31/8/2011 của UBND.  

II. Kết quả 05 năm thực hiện:  

  - Tỉnh đã đưa đi đào tạo 25 giảng viên cấp tỉnh do Trung ương tổ chức, 

ngoài ra các tổ chức phi chính phủ ( Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Hội 

Chữ thập đỏ Đức và Hội Chữ thập đỏ Úc, tổ chức ADPC, GIZ...) cũng đã hỗ trợ 

đào tạo các tập huấn viên là các cán bộ các cấp thực hiện công tác quản lý rủi ro 

thiên tai tổng cộng 842 người, trong đó 13 tập huấn viên cấp huyện, 60 tập huấn 

viên cấp xã. 
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  - Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho 1674 

cán bộ làm công tác PCLB cấp xã và ấp về kiến thức quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng và kỹ năng sơ cấp cứu. Phối hợp với Cục Quản lý đê điều & 

PCLB tổ chức tập huấn cho 70 thành viên BCH PCLB&TKCN cấp tỉnh, huyện 

về  nâng cao kỹ năng chỉ đạo liên kết về PCLB&TKCN trong mùa mưa lũ.  

  - Các dự án Phi chính phủ như CARE, Hội chữ Thập đỏ Úc, Đức, ADPC, 

GIZ, Bạn hữu và trẻ em đã tổ chức 34 lớp tập huấn về lập kế hoạch PCLB, kiến 

thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, BĐKH, nước sạch vệ sinh môi trường. Tổ 

chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về Phòng, chống thiên tai (PCTT) cho 

người dân ở các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai với khoảng    

208,377 lượt người tham dự. 

 - Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng có sự tham gia của 

cộng đồng (VCA) và lập kế hoạch thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng cho 12 

xã dự án với sự tham gia của 6.282 người dân, thông qua VCA và phương pháp 

lập KH thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng đã nâng cao nhận thức cho người 

dân và chính quyền về phòng ngừa thiên tai và ứng phó với BĐKH, đề xuất 

UBND các xã xem xét lồng ghép kế hoạch thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng 

vào kế hoạch PT KT-XH của của địa phương.  

 - Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH vào 

kế hoạch chuyên môn thông qua các môn học chính khóa như môn Địa lý, Sinh 

học, Hóa học, Vật lý, Công nghệ.. và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại 

khóa khác. Đồng thời đã tổ chức tập huấn cho 1.289 giáo viên tiểu học và THCS 

trên toàn tỉnh về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giáo dục môi trường và BĐKH. Xây 

dựng mô hình trường học an toàn và sơ cấp cứu cho 7 trường tiểu học của 3 

huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, mô hình truyền thông ứng phó với biến 

đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.    

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

- Về công tác chỉ đạo, phối hợp: Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát 

việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án: Có sự phối hợp tốt giữa các Sở ngành, 

địa phương trong tổ chức thực hiện. 

 - Về chất lượng, tiến độ: Với nguồn kinh phí còn hạn chế, tỉnh chỉ thực 

hiện một số hoạt động trong kế hoạch như tập huấn cho cán bộ làm công tác 

PCLB cấp huyện. Còn những hoạt động như tập huấn cho tập huấn viên cấp 

huyện, xã, lập kế hoạch thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cộng đồng do các dự án của các tổ chức phi chính phủ thực hiện. 

   - Các hoạt động tương đối đạt chất lượng, qua đó các Sở, ngành chức 
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năng, địa phương đã xác định được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác 

phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Ý thức của người dân về công tác PT & 

GNTT đã có những chuyển biến tích cực. 

IV. Khó khăn, vướng mắc 

- Nguồn kinh phí địa phương hạn chế không thể triển khai các hoạt động 

một cách đồng bộ có hệ thống theo kế hoạch đã phê duyệt. 

- Chưa có hướng dẫn cơ chế về tài chính để tổ chức thực hiện đề án nên 

một số hoạt động còn lúng túng.  

- Cán bộ thực hiện công tác Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở địa 

phương hầu hết là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm về 

công tác này còn nhiều hạn chế. 

V. Đề xuất: 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT có phương án sớm hỗ trợ kinh phí để địa 

phương tổ chức thực hiện Đề án kịp tiến độ kế hoạch. 

- Sớm ban hành hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án./. 

 

Nơi nhận: 
 - BCĐ PCLBTW; 

 - Trung tâm PCLB KVMN; 
 - Sở NN & PTNT (b/c); 

 - Lưu VT. 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Đỗ Vũ Hùng 

GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT 

 


