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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 tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Văn bản số 186/TCTL-GNTT ngày 09/2/2015 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc 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, 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo như sau: 

1. Kế hoạch thực hiện đã phê duyệt: 

- Năm 2013 ban hành kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 26/8/2013 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2013-2015. 

2. Kết quả 05 năm thực hiện: 

(Có phụ lục kèm theo) 

3. Đánh giá quá trình thực hiện:  

- Ngày 27/9/2011 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1744/QĐ-

UBND về việc phê duyệt danh sách giảng viên cấp tỉnh thực hiện đề án “Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”  gồm 

23 thành viên thuộc các ban ngành trong tỉnh. Sau đó qua rà soát bổ sung ngày 

05/10/2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND thay thế 

Quyết định số 1744/QĐ-UBND. Danh sách gồm 24 giảng viên cấp tỉnh. 

 - Trong năm 2012 được sự hỗ trợ từ Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

10/24 giảng viên đã được cử đi tập huấn khóa đào tạo Giảng viên cấp tỉnh tại 

tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tổ chức; năm 

2013, các thành viên còn lại được tập huấn lớp Giảng viên cấp tỉnh ngay trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Trong giai đoạn 2012-2013 được sự hỗ trợ từ tổ chức CARE Quốc tế tại 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các dự án:  

+ Dự 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” thực 

hiện tại 02 xã Khang Ninh và Cao Thượng huyện Ba Bể. Dự án tổ chức các 

khóa tập huấn cho 20 cán bộ cấp xã (mỗi xã 10 cán bộ).  

+ Dự án: “Lồng ghép giới và biến đổi khí hậu vào thực hiện chương trình 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại xã Phúc Lộc huyện Ba Bể. Dự án 

tổ chức các khóa tập huấn cho 15 cán bộ cấp xã. 
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+ Hiện nay Tổ chức CARE đang tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện đề án 1002 

thông qua dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong lập kế hoạch và thực hiện 

chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tập trung vào nhóm 

người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em tỉnh Bắc Kạn”. Đến thời điểm hiện tại đã 

được UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện dự án tại 02 xã Phúc 

Lộc và Bành Trạch huyện Ba Bể. 

- Năm 2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 

05/6/2014 về việc phê duyệt các xã thí điểm thực hiện đề án “ Nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng’’ và danh sách cán 

bộ giảng viên cấp tỉnh thao gia các khóa đào tạo, tập huấn triển khai xuống cấp 

xã năm 2014. Đến nay đã tổ chức được tại 02 xã Rã Bản và xã Nam Cường 

huyện Chợ Đồn tập huấn cho 40 cán bộ (mỗi xã 20 cán bộ) do Tổ chức OXFAM 

tài trợ. 

Kết quả các khóa tập huấn đã đạt được là: Nâng cao kiến thức, hiểu biết 

chung về thiên tai, đặc biệt là các dạng thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa 

bàn tỉnh như lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm rét hại, tố lốc… và biến đổi 

khí hậu. Nâng cao năng lực chủ động ứng phó với thiên tai của các cấp chính 

quyền và cán bộ làm công tác phòng chống, lụt bão cấp huyện, xã, nắm vững nội 

dung cơ bản và áp dụng thực tiễn phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng, 

chống thiên tai, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCLB – 

TKCN cấp xã và giúp đỡ cấp xã lập được kế hoạch PCLB-TKCN lồng ghép 

trong kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm 

chỉ đạo của các cấp chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực 

hiện đề án đạt kết quả tốt nhất. 

4. Khó khăn, vướng mắc:   

- Việc thực hiện Đề án bước đầu đã gặp những khó khăn nhất định, nguồn 

nhân lực chưa đảm bảo, đội ngũ giảng viên nguồn của tỉnh đều làm công tác 

kiêm nhiệm không có cán bộ nguồn chuyên trách.  

- Do kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên chưa bố trí được nguồn kinh phí 

để thực hiện Đề án. 

5. Đề xuất, kiến nghị và định hướng cho giai đoạn tiếp theo: 

 a) Đề xuất, kiến nghị:  

 - Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Nhà tài trợ, các đối tác liên quan 

khác... hỗ trợ kinh phí để thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đến năm 2020. 

 b) Định hướng cho giai đoạn tiếp theo:  

 - Tiếp tục công tác đào tạo, tập huấn đối với đội ngũ tập huấn viên cấp 

huyện và nhóm hỗ trợ kỹ thuật cộng đồng cấp xã có thể tự xây dựng bản đồ rủi 

ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương ở cộng đồng. 

- Tổ chức tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai. 
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- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý thiên tai cho các cơ quan, chính 

quyền các cấp tại địa phương và bộ công cụ giảng dạy cho đội ngũ giảng viên 

nòng cốt. 

- Thiết lập hệ thống cảnh báo, truyền tin sớm về thiên tai trong cộng đồng. 

- Hướng dẫn cộng đồng xây dựng kế hoạch hằng năm về phòng, chống  

giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Hướng dẫn cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có 

lồng ghép kế hoạch phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

- Đánh giá giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của 

Bộ nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là 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 2009-2015 

của tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục Thủy lợi;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng KHTC. 

- Lưu VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hà Đức Tiến 

 


