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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 

 

Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 

những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a. Tổ chức, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong 

Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

b. Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm 

thiểu tổn thất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, từng bước xây dựng 

khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo 

điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, quản 

lý thực hiện nội dung quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch 

của tỉnh; chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai. 

2. Yêu cầu 

a. Bám sát quan điểm chỉ đạo và mục tiêu chiến lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm 

vụ, xây dựng nội dung kế hoạch triển khai phù hợp, nhằm góp phần đạt mục tiêu 

chung của Chiến lược quốc gia đã đề ra. 

b. Xác định nội dung công việc, thời hạn, kết quả dự kiến hoàn thành và trách 

nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 

379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

c. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp; 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Nhiệm vụ, giải pháp chung: 

- Thực hiện lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai vào 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quản lý thực hiện 

nội dung của quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch của 

các địa phương; chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai. 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án 

ứng phó thiên tai; tổ chức diễn tập theo phương án đã được phê duyệt. 

- Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng tình 

nguyện viên hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; 

tập huấn, phổ biến kỹ năng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, 

cộng đồng và người dân. 

- Từng bước đầu tư xây dựng tu bổ, nâng cấp công trình phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn và quản lý, vận hành hiệu quả. Chủ động rà soát, sắp xếp lại dân 

cư, di dời dân cư sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sạt 

lở bờ sông, bờ biển; xây dựng, lắp đặt hệ thống theo dõi, cảnh báo và kiểm soát 

rủi ro thiên tai tại các khu vực trọng điểm, xung yếu. 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:  

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế của 

các sở, ban, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện 

Kế hoạch này đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. Trước ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, các địa phương, đơn vị lập và gửi báo 

cáo kết quả triển khai việc thực hiện Kế hoạch này về Sở Nông nghiệp và PTNT 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên 

tai. 

 2. Sở Tài chính: Hằng năm căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh 

phí chi thường xuyên để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản có liên quan. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 

phương và cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước rà 

soát, tổng hợp, đề xuất nguồn vốn đầu tư phù hợp báo cáo UBND tỉnh để thực 

hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 
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 4. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. 

 UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT, VP2,3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 

  



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 379/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

 

 

TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

I Nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai và tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

1 

 Rà soát, triển khai thực hiện Đề án 

nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

giai đoạn 2022-2030 

 

Sở nông nghiệp và 

PTNT 

 

 

Các sở, ban, ngành có 

liên quan, UBND các 

huyện, thành phố. 

Xây dựng và triển khai thực 

hiện Đề án nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng giai đoạn 2022-2030  

Quý II     

năm 2022 

2 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ 

chế chính sách về phòng, chống thiên 

tai và liên quan đến phòng chống thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

 

Sở nông nghiệp và 

PTNT 

 

 

Các sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố. 

 

Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, 

tập huấn; các khóa đào tạo. Hàng năm 

3 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

thông tin tuyên truyền và hệ thống thông 

tin cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền về phòng chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành; các 

cơ quan báo chí và các 

đơn vị có liên quan 

Xây dựng các tài liệu, ấn 

phẩm, phóng sự phục vụ 

tuyên truyền phòng chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Hàng năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-1270-qd-ttg-2019-thuc-hien-nghi-quyet-cong-tac-phong-chong-thien-tai-425646.aspx
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TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

4 

Lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên 

tai vào chương trình học tập và hoạt 

động ngoại khoá theo sự chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Kiến thức phòng, chống 

thiên tai vào chương trình 

đào tạo và hoạt động ngoại 

khoá 

Hàng năm 

II Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn  

1 

Xây dựng lực lượng lực lượng phòng 

chống thiên tai & TKCN theo hướng 

chuyên nghiệp từ tỉnh đến xã. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT. 

Sở Nội vụ, UBND các 

huyện, thành phố 

Kiện toàn lực lượng xung 

kích phòng chống thiên tai Hàng năm 

2 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực về phòng, chống 

thiên tai và TKCN 

 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Tài nguyên Môi 

trường, BCH Quân sự 

tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng và các đơn vị có 

liên quan 

 

Hội nghị, hội thảo, tập 

huấn; các khóa đào tạo. Hằng năm. 

3 

Nâng cao năng lực, tăng cường quan 

trắc tài nguyên và môi trường; xây 

dựng bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng 

thuỷ văn, lập bản đồ khí tượng thuỷ 

văn và cấp độ rủi ro thiên tai 

 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Các đơn vị có liên quan 

 

Đề án 
2022-2030 

4 

Xây dựng, cập nhật các bản đồ nguy cơ 

ngập lụt theo kịch bản biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng  

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Các bản đồ nguy cơ ngập 

lụt theo kịch bản biến đổi 

khí hậu và nước biển dâng  

2022-2030 
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TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

5 

Xây dựng, triển khai thực hiện đề án 

thử nghiệm, nhân rộng mô hình thích 

nghi, sống chung với biến đổi khí hậu 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 2022-2030 

III Quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai 

1 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy 

định bảo đảm các yêu cầu PCTT đối 

với việc xây dựng mới, cải tạo, nâng 

cấp và quản lý, vận hành sử dụng công 

trình theo quy định của pháp luật về 

PCTT 

 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

 

Các đơn vị có liên quan, 

UBND các huyện, 

thành phố 

Các quy định bảo đảm các 

yêu cầu PCTT đối với việc 

xây dựng mới, cải tạo, nâng 

cấp và quản lý, vận hành sử 

dụng công trình theo quy 

định của pháp luật về PCTT 

giai đoạn 

2022-2030 

2 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTT tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, TP 

Triển khai thực hiện các nội 

dung trong Kế hoạch PCTT 

giai đoạn 

2021-2025 

3 

Cập nhật phương án ứng phó thiên tai 

với từng loại hình thiên tai theo cấp độ 

rủi ro thiên tai 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, TP 

Phương án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 
Rà soát hàng 

năm 

4 

Hướng dẫn các chủ đầu tư lồng ghép, 

triển khai nội dung phòng, chống thiên 

tai trong quá trình lập quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn. 

 

Sở Xây dựng 

UBND các huyện thành 

phố và các đơn vị có 

liên quan 

Quy hoạch, mô hình nhà ở, 

nhà sinh hoạt cộng đồng 

phòng chống thiên tai 
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TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

Hướng dẫn mô hình nhà ở, nhà sinh 

hoạt cộng đồng phòng chống thiên tai 

IV Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai 

1 

Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, 

đê biển 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các đơn vị có liên quan, 

UBND các huyện, 

thành phố 

Hệ thống đê sông, đê biển 

được nâng cấp Hàng năm 

2 

Đề án bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa 

nước 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

Đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 2022-2025. 

3 

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

 

Các chương trình, dự án 2021-2030 

4 

Xây dựng Đề án phát triển mạng lưới 

khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, trạm 

giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

Đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 
2022-2030 

5 
Xây dựng hệ thống tích hợp giám sát, 

dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các đơn vị có liên quan Đề án 
2022-2030 
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TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

môi trường cho thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình 

6 

Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, 

rừng ven biển ứng phó với BĐKH 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

Tăng diện tích rừng phòng 

hộ đầu nguồn, rừng ven 

biển ứng phó với BĐKH 

Hàng năm 

7 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, chủ động thích 

ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

UBND các huyện, 

thành phố 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

Cơ sở hạ tầng được nâng 

cấp,thích ứng với thiên tai, 

biến đổi khí hậu 

2022-2030 

8 

Nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn mô 

hình nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng 

PCTT 

Sở Xây dựng Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Mô hình nhà ở, nhà sinh 

hoạt cộng đồng PCTT 2022-2030 

9 

Bố trí xắp xếp lại dân cư, cơ sở hạ tầng 

đảm bảo an toàn PCTT 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND các 

huyện, thành phố 

Dân cư được bố trí, sắp sếp 

đảm bảo an toàn PCTT 2022-2030 

10 
Xây dựng Hệ thống thông tin liên lạc 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai 

Sở thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành; Ban 

chỉ huy phòng chống 

thiên tai tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố. 

Hệ thống thông tin liên lạc 

phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai 
Hàng năm 

V Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế    



9 

 

TT 
Nhiệm vụ, kế hoạch,  

chương trình, đề án 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về  

bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định trong 

công tác điều hành PCTT 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở ban, ngành có 

liên quan 

Các ứng dụng công nghệ 

được triển khai 2022-2022 
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