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Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai  

năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai1. 

 

 Thực hiện Công văn số 125/QGPCTT ngày 24/11/2021 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, 

chống thiên tai đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo như sau: 

 I. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 

 1. Công tác chỉ đạo 

 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 (sau đây viết tắt là Chiến lược quốc gia PCTT); căn cứ tình hình 

thực tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 20502 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Chiến lược quốc gia PCTT.  

 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

 2.1. Đối với thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai 

 - Về thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật Đê điều; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ 

về phòng thủ dân sự. UBND tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh3 (BCH); ban hành Quy 

chế4 hoạt động của BCH; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCH; ban 

hành Kế hoạch5 triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP; Kế hoạch 

                                           
1 Đ/C: Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

2 Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày  05/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chiến 

lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3 Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

4 Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh. 

5 Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh. 
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phòng, chống thiên tai năm 20216; cho chủ trương xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-20257 (hiện đang thực hiện khảo sát, 

điều tra cơ cơ bản; dự kiến hoàn thành Quý II/2022). 

 - Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng8, hiện đang chuẩn bị 

hoàn thành Quy chế tổ chức, hoạt động và Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh. 

 2.2. Đối với nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai và tăng cường 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

 - Về thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

2356/KH-UBND ngày 06/9/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 

thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Về thực hiện thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách 

về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch truyền thông về 

phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh9; kế hoạch thực hiện phong 

trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng10. 

 - Về xây dựng, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, đến 

nay toàn tỉnh có 161/161 xã đã củng cố, thành lập "Đội xung kích phòng, chống 

thiên tai cấp xã" với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt và hoạt động theo quy 

định tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về Phòng, chống thiên tai. 

 - Về lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình đào tạo và 

hoạt động ngoại khóa trong một số cấp học, bậc học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai và các quy định liên 

quan đến công tác phòng, chống thiên tai; hướng dẫn, phổ biến kỹ năng phòng, 

chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức 

tạp cho đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong đơn 

vị để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm thiệt hại; triển khai dạy 

học lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai vào một số môn học để đưa 

                                           
6 Kế hoạch số 1298/KH-UBND ngày  28/5/2021 của UBND tỉnh. 

7 Văn bản số 1439/UBND-KT ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 

09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Kế hoạch PCTT tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025 

8 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh. 

9 Kế hoạch số 2694/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh. 

10 Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh. 
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vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; đưa 

kiến thức phòng, chống thiên tai vào hoạt động ngoại khóa trong một số cấp học, 

bậc học. 100% các cơ sở giáo dục phổ thông đã đưa nội dung phòng, tránh giảm 

nhẹ rủi ro thiên tai vào giảng dạy tích hợp, lồng ghép. 

 2.3. Đối với nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn  

 - Về thực hiện nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tỉnh đã ứng 

dụng thông tin cảnh báo trên điện thoại thông minh như app "thông tin phòng, 

chống thiên tai", "Vrain", duy trì vận hành hệ thống nhắn tin SMS đến cấp xã, sử 

dụng thường xuyên hệ thống VNDMS "Giám sát thiên tai Việt Nam"; lắp đặt một 

số trạm đo mưa tự động, đo mực nước (trong năm 2021, lắp đặt thêm 10 trạm đo 

mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, nâng tổng số 

trạm đo mưa tự động của toàn tỉnh lên 20 trạm; do Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS, 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quản lý). 

 - Về tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống 

cháy nổ, cháy rừng cấp xã, phường, thị trấn theo kế hoạch: Năm 2021, đã tổ chức 

diễn tập 05 đơn vị cấp xã. 

 2.4. Đối với quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai 

 - Về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai: Cơ bản 

các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo theo kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 

2021 của tỉnh, của Sở, ngành và các cấp địa phương; kế hoạch quản lý tổng hợp 

lưu vực sông, kế hoạch phòng chống lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, hạn hán 

thực hiện theo quy hoạch thủy lợi tỉnh Cao Bằng và phụ thuộc khả năng cấp vốn 

đầu tư tại tỉnh; cập nhật phương án ứng phó thiên tai với từng loại hình thiên tai 

theo cấp độ rủi ro các cấp địa phương thực hiện rà soát bổ sung kế hoạch, phương 

án ứng phó thiên tai đảm bảo ứng phó các loại hình thiên tai tại địa phương. 

 - Về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch 

tỉnh: Trong quy hoạch, kế hoạch của tỉnh đã xây dựng, ban hành Nghị quyết về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng11, trong đó có đầu tư củng cố, nâng 

cấp công trình phòng, chống thiên tai, hoàn thiện hệ thống kè chống sạt lở bờ sông, 

suối, hồ đập đảm bảo chủ động phòng, chống mưa, lũ; triển khai các biện pháp bảo 

đảm an toàn cho người dân tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, 

đã bố trí vốn đầu tư các dự án sắp xếp lại dân cư tại các vùng thường xuyên xảy ra 

thiên tai, nhất là nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ 

suối, cụ thể: 

 + Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025 đã 

bố trí cho 05 dự án, với tổng số vốn 43.737 triệu đồng; năm 2021 đã bố trí vốn cho 

01 dự án, với tổng số vốn 25.000 triệu đồng. 

                                           
11 Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 

2021 tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 

69/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 

2021 tỉnh Cao Bằng. 
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 + Vốn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ sử dụng đất), 

giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho 01 dự án với tổng số vốn l36.936,794 triệu 

đồng; năm 2021 đã bố trí vốn cho 01 dự án với tổng số vốn 23.000 triệu đồng.  

 + Vốn dự phòng ngân sách trung ương, giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn 

cho 09 dự án với tổng số vốn 124.700 triệu đồng, năm 2021 đã bố trí cho 09 dự án. 

 + Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025, kế hoạch bố trí vốn cho 10 dự án phòng, chống thiên tai với tổng 

số vốn 458.743 triệu đồng; năm 2021, đã bố trí cho 10 dự án với tổng số vốn 

161.742,48 triệu đồng. 

 Tổng kinh phí giao thực hiện các dự án, công trình phòng chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai năm 2021 từ vốn đầu tư là 178.862 triệu đồng. Trong đó, Nguồn 

cân đối ngân sách địa phương 31.120 triệu đồng; nguồn ngân sách trung ương bổ 

sung có mục tiêu 147.742 triệu đồng. 

 2.5. Đối với nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai 

 - Về công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi12: Việc 

thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, công tác quản lý an toàn đập thực hiện đúng 

theo quy trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; công tác quản lý an toàn 

được thực hiện thường xuyên theo quy định; các phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa luôn được chủ đập, chính quyền 

địa phương phối hợp xây dựng, thực hiện tốt; công tác phân loại danh mục hồ chứa 

nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt13, năm 2021 theo kết 

quả đánh giá14 của cơ quan chuyên môn về hiện trạng an toàn công trình đập, hồ 

chứa thủy lợi có hạng mục bị hư hỏng, có nguy cơ cao gây mất an toàn là 08/23 

công trình đập, hồ chứa nước và xác định nhu cầu kinh phí để thực hiện các nội 

dung khắc phục, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước với tổng 

kinh phí 154 tỷ đồng. 

 - Về rà soát, bố trí, sắp xếp lại dân cư, cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn phòng, 

chống thiên tai: Đã tổ chức rà soát, bố trí và phân bổ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Kế hoạch15 của tỉnh về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh 

vực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy 

điện giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, tỉnh đã triển khai 03 dự án di dân tập trung 

ra khỏi vùng nguy cơ cao về thiên tai, lập kế hoạch di dời các hộ dân ra khỏi vùng 

thiên tai theo hình thức xen ghép 92 hộ; rà soát các khu vực, công trình trọng điểm, 

xung yếu trên địa bàn xác định 84 công trình16; đánh giá khu vực dân cư trong 

                                           
12 Tỉnh có 17/29 dự án công trình thủy điện đang vận hành;  22 hồ chứa lớn, nhỏ dung tích từ 0,1 đến 3,7 

triệu m3, đang vận hành. 

13 Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh. 

14 Báo cáo số 628/SNN-CCTL ngày 16/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng (đã báo cáo Tổng 

cục Thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

15 Kế hoạch số 1392/KH-UBND ngày  05/6/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

16 Báo cáo 1323/BC-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng (gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống thiên tai. 
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vùng nguy cơ sạt lở để bổ sung kế hoạch di dời theo hình thức tập trung (khu vực 

xóm Canh biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và khu vực xóm Nà Kiềng, Phiêng 

Phát, Bản Là, Tổng Chảo, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm) đã trình Thủ tướng 

Chính phủ17; phân bổ nguồn vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cấp 

năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai cho Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Bằng, 

bảo vệ khu dân cư thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. 

 - Về xây dựng hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt tới cơ sở và 

người dân: UBND tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa 

bàn tỉnh xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc; kiểm tra, rà soát, tu bổ 

các công trình thông tin, chống sét, thiết bị truyền dẫn; dự phòng máy phát điện, 

máy điện thoại các loại, phương tiện xe chuyên dụng vận chuyển bưu chính, xe 

ứng cứu thông tin và các phương tiện dự phòng khác đảm bảo thông tin liên lạc 

phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng phương án, triển khai thực hiện đảm bảo thông tin 

liên lạc mạng thông tin chuyên dùng (hệ thống thông tin CODAN, vệ tinh 

VINASAT). 

 2.6. Đối với khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 

 - Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu dự báo lũ cho hệ thống sông Bằng Giang, 

tại Trạm Thủy văn Bằng Giang trước 12-24 giờ và cảnh báo khả năng ngập lụt tại 

thành phố Cao Bằng trước 24 giờ; ứng dụng trong nghiệp vụ dự báo tại Đài Khí 

tượng thủy văn Cao Bằng thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, trong 

mùa lũ, Đài Khí tượng thủy văn Cao Bằng đã ứng dụng một phần mô hình “Tank” 

để dự báo, cảnh báo lũ tại Trạm Thủy văn Bằng Giang (phần cảnh báo ngập lụt 

chưa sử dụng vì chỉ có lũ đạt mức dưới báo động II, không gây ngập lụt tại các địa 

điểm có tháp báo lũ đã xây dựng tại thành phố Cao Bằng). Đối với đề tài cấp nhà 

nước “Nghiên cứu đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt và đề xuất các giải pháp phòng 

tránh, thích ứng cho các khu vực tập trung đông dân cư, đô thị vùng miền núi Bắc 

Bộ” thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi 

trường và phòng tránh thiên tai do Viện quy hoạch Thủy lợi chủ trì thực hiện đã 

được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá nghiệm thu; phạm vi nghiên cứu có tỉnh 

Cao Bằng đã đánh giá được thực trạng và nguy cơ gia tăng lũ, ngập lụt tại Cao 

Bằng, xây dựng bản đồ rủi ro lũ, ngập lụt cho thành phố Cao Bằng, đề xuất được 

các giải pháp phòng tránh, thích ứng với lũ, ngập lụt cho khu vực nghiên cứu; hiện 

nay, báo cáo kết quả nghiên cứu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

Khoa học và công nghệ. 

 - Về tiếp tục tăng cường hợp tác với các nhà tài trợ, các tổ chức Phi Chính 

phủ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao ứng dụng 

công nghệ mới về phòng chống thiên tai. Trong năm 2021, có 01 dự án chuyển tiếp 

của Tổ chức Liên minh Châu Âu và Tổ chức HELVETAS Việt Nam triển khai 

tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng tại huyện Nguyên Bình; 01 dự án nâng cao năng 

                                           
17 Tờ trình số 1764/TTr-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng. 
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lực ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân tộc thiểu số 

huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng (VN05-010) của tổ chức ChildFund. 

 3. Đánh giá chung 

 3.1. Thuận lợi 

 - Cao Bằng là tỉnh ít bị bão đổ bộ trực tiếp, chỉ chịu ảnh hưởng hoàn lưu 

bão, áp thấp nhiệt đới.  

- Có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ giữa Ban Chỉ huy về 

Phòng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với các cấp, ngành. Các địa phương luôn 

chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng 

tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) trong công tác 

phòng ngừa, ứng phó của các cấp ủy và chính quyền địa phương đã góp phần đảm 

bảo sớm ổn định cuộc sống người dân và sản xuất sau khi xảy ra thiên tai. 

- Thông tin thường xuyên được cập nhật để chủ động triển khai các phương 

án phòng, tránh, ứng phó từ khi bão xuất hiện trên biển đông, đổ bộ vào đất liền và 

mức độ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh nên đã kịp thời tổ chức sơ tán, di dời dân đến 

nơi an toàn và thực hiện các phương án ứng phó khi xảy ra thiên tai nhằm giảm 

thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

3.2. Khó khăn 

Việc bố trí dân cư ra khỏi vùng thiên tai gặp khó khăn do thiếu quỹ đất, 

nguồn vốn hạn chế và bố trí không đúng theo kế hoạch và nhu cầu thực tế, vượt 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.   

 II. Kế hoạch thực hiện năm 2022 

1. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Chiến lược Quốc gia Phòng, chống 

thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 

2. Đôn đốc hoàn thành đúng kế hoạch đối với việc xây dựng, cập nhật, bổ 

sung, trình phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2022; Phương án ứng phó 

với các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí đảm bảo hoạt 

động của Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo 

hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 

01/10/2020. 

4. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 

động cảu các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, xây dựng kế hoạch, bố 

trí kinh phí để thực hiện được ít nhất 50% số đội xung kích phòng chống thiên tai 

cấp xã được đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên 

tai, và được trang bị thiết bị vật tư, công cụ thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ. 

5. Tiếp tục rà soát kiểm tra, đánh giá thực trạng công trình phòng chống 

thiên tai và những khu vực, vùng dân cư có nguy cơ cao về thiên tai, đề xuất giải 
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pháp và kinh phí thực hiện nhất là hệ thống dự báo, cảnh báo, hồ đập; đảm bảo an 

toàn khu dân cư và các trung tâm kinh tế, chính trị và các công trình trọng điểm. 

6. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng 

ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở 

đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại 

khu vực chịu ảnh hưởng. 

7. Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ 

về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả. 

8. Nâng cao năng lực hoạt động cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai các cấp. Nghiên cứu thực hiện mô hình văn phòng thường 

trực phòng, chống thiên tai theo hướng chuyên trách đến cấp huyện. 

9. Đa dạng hóa công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ. 

III. Kiến nghị, đề nghị 

Đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có ý kiến với Chính 

phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét bố trí vốn cho tỉnh Cao Bằng thực hiện: 

- Dự án di dân tập trung ra khỏi vùng nguy cơ cao về thiên tai xóm Canh 

biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và khu vực xóm Nà Kiềng, Phiêng Phát, Bản 

Là, Tổng Chảo, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, với tổng kinh phí 105 tỷ đồng 

(UBND tỉnh Cao Bằng đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1764/TTr-

UBND ngày 14/7/2021). 

- Kinh phí sửa chữa, nâng cấp, khắc phục sự cố rò rỉ, thấm nước của các 

đập, hồ chứa nước thủy lợi với tổng kính phí: 154,0 tỷ đồng (Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã báo cáo Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 

628/SNN-CCTL ngày 16/4/2021). 

- Hỗ trợ kinh phí và tư vấn để thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 

06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” và đào tạo tập 

huấn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022 của tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành thành viên BCH PTDS, 

PCTT&TKCN (QĐ 951/QĐ-UBND ngày 

07/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- VP UBND tỉnh; LĐVP, TPKT; 

- Lưu: VT, KT (Kh).   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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