
PHỤ LỤC 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Nhiệm vụ cụ thể Mục tiêu Sản phẩm 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

A. HỢP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VỀ QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI CÁC 

HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

1 

Nâng cao nhận thức cộng đồng 

và quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng cho cán bộ, 

viên chức, cá nhân tham gia 

bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh hàng năm. 

100% cán bộ, viên chức, 

cá nhân tham gia bồi 

dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh hàng 

năm được nâng cao nhận 

thức 

Nhận thức và quản 

lý rủi ro thiên tai 

được nâng cao 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Hội 

Chữ thập đỏ 

tỉnh 

2022 -2030 

2 

Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức 

công tác PCTT cấp huyện, cấp 

xã là giảng viên PCTT 

100% đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên được đào 

tạo, tập huấn 

Đội ngũ giảng viên 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp 

huyện  
2021 -2030 

3 

Nâng cao kiến thức về thiên 

tai, kỹ năng phòng, chống 

thiên tai; tăng cường năng lực 

tuyên truyền phóng viên, biên 

tập viên, tuyên truyền viên Đài 

truyền thanh cấp huyện; cán bộ 

truyền thanh cấp xã,. 

Kiến thức về thiên tai, kỹ 

năng phòng, chống thiên 

tai; năng lực thực hiện 

công tác tuyên truyền của 

đối tượng được nâng cao 

và tăng cường. 

Phóng viên, biên 

tập viên, tuyên 

truyền viên, truyền 

thanh- truyền hình 

được tăng cường 

năng lực và kiến 

thức PCTT 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

UBND cấp 

huyện  
2023 -2030 



2 

 

 

TT Nhiệm vụ cụ thể Mục tiêu Sản phẩm 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

4 

Tổ chức tập huấn, diễn tập 

nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho Đội xung kích PCTT cấp 

xã 

100% Đội xung kích 

PCTT cấp xã được tập 

huấn, diễn tập 

Năng lực PCTT 

của Đội được tăng 

cường 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

huyện 

Phòng NN và 

PTNT/Phòng 

kinh tế, 

UBND cấp xã 

2022 -2030 

5 

Tổ chức diễn tập nâng cao 

năng lực PCTT và TKCN bộ 

đội địa phương cấp huyện 

100% bộ đội địa phương 

cấp huyện được diễn tập 

Năng lực PCTT-

TKCN bộ đội 

được tăng cường  

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Ban CH QS 

huyện; các 

phòng, ban 

liên quan 

2022-2030 

6 

Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho 

đội ngũ giảng viên, tuyên 

truyền viên cấp tỉnh, cấp huyện 

100% giảng viên, tuyên 

truyền viên được trang bị 

dụng cụ. 

Dụng cụ giảng dạy 

được trang bị 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành, 

UBND cấp 

huyện 

2022 -2030 

B. TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC; TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CỘNG 

ĐỒNG VỀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 

1 

Triển khai thực hiện “Chương 

trình truyền thông về phòng, 

chống thiên tai – Chủ động 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

từ cộng đồng” 

Người dân được nâng cao 

nhận thức về phòng ngừa, 

ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai 

Chương trình 

truyền thông 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT, Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2021 -2030 

2 

Lồng ghép nội dung  phòng 

chống thiên tai và một số môn 

học vào chương trình giảng 

dạy các bậc đào tạo phổ thông. 

Kiến thức về phòng ngừa, 

ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai được phổ 

biến đến học sinh 

Kiến thức PCTT 

được giảng dạy 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở NN và 

PTNT; UBND 

cấp huyện 

2021-2030 



3 

 

 

TT Nhiệm vụ cụ thể Mục tiêu Sản phẩm 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

3 

Mở chuyên mục tuyên truyền 

Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban 

Bí thư, Kế hoạch số 77-KH/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy    

Nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng tránh thiên 

tai 

Các chuyên mục 

tuyên truyền 

 Đài PT và 

TH  tỉnh; 

Báo Bình 

Định  

UBND cấp 

huyện 
2021-2030 

4 

Xây dựng pano, bản đồ, biển 

báo khu vực thường bị thiên 

tai, các biện pháp cộng đồng 

phòng, tránh thiên tai  

Các xã, phường thường 

xuyên bị bão, lũ, hạn hán 

được xây dựng 

Pa nô, bản đồ, biển 

báo, các biện pháp 

phòng, tránh 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Các sở, ngành 

liên quan 
2022 - 2030 

5 

Nâng cấp đường liên thôn, liên 

xã; làm nhà trú, tránh bão lũ 

kết hợp sinh hoạt cộng đồng; 

cấp nước sạch miền núi  

Các xã, phường thường 

xuyên bị bão, lũ, hạn hán 

được đầu tư xây dựng 

Các công trình 

được xây dựng, 

nâng cấp 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Các sở, ngành 

liên quan 
2022 -2030 

6 

Lắp đặt hệ thống truyền thanh 

cấp thôn, cấp xã; trang bị đài 

radio cho dân các xã miền núi 

Các xã, phường thường 

xuyên bị bão, lũ, hạn hán 

được đầu tư xây dựng 

Hệ thống truyền 

thanh cấp xã 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Các sở, ngành 

liên quan 
2022 -2030 

7 
Xây dựng, cập nhật kế hoạch 

PCTT cấp xã theo quy định 

100% số xã xây dựng kế 

hoạch PCTT giai đoạn 5 

năm 

Kế hoạch PCTT 

cấp xã 

UBND cấp 

xã 

Các phòng, 

ban liên quan 
2021– 2030 
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