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KẾ HOẠCH  

DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ 

THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI 

VỚI CỘNG ĐỒNG 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động Dự án Học tập cho trẻ em - Bộ GDĐT; Sở GDĐT 

xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn tập phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) 

và thích ứng với biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) trong trường học kết nối với cộng đồng, 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Truyền thông nâng cao nhận thức về GNRRTT và TƯBĐKH trong trường học 

và cộng đồng; 

- Diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai thường xẩy ra tại địa phương; 

- Tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, nhà trường, cha mẹ 

học sinh, các tổ chức đoàn thể để học sinh được trang bị các kỹ năng, tham gia thực 

hành tích cực và tham gia truyền thông về ứng phó với thiên tai trong gia đình và cộng 

đồng địa phương. 

2. Yêu cầu:  

- Diễn tập các tình huống thiên tai xảy ra, biết cách sơ tán hợp lý các tình huống 

khi thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố sau thiên tai xảy ra; 

- Các trường lân cận tham khảo và học tập kinh nghiệm để triển khai thực hiện 

trong năm học;  

- Chính quyền địa phương tham gia trong suốt quá trình diễn tập để chủ động 

trong việc phối hợp trong các tình huống có thiên tai xẩy ra tại địa phương, giúp 

GNRRTT và TƯBĐKH tại địa phương; 

- Quy mô diễn tập mỗi trường khoảng 300 học sinh tham gia cùng với toàn bộ 

cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường;  

- Các hoạt động diễn ra trong buổi diễn tập phù hợp với nội dung giáo dục 

GNRRTT và TƯBĐKH tại địa phương và huy động sự tham gia của toàn bộ học sinh. 

II. Thời gian và địa điểm:  

1. Trường TH, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam: 

ngày 23/11/2022, bắt đầu lúc 14 giờ 00;   

2. Trường PTDTBT THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Phước Bình, huyện Bác Ái: ngày 

02/12/2022, bắt đầu lúc 8 giờ 00;  
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3. Trường THCS Cao Bá Quát, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc: ngày 

08/12/2022, bắt đầu lúc 8 giờ 00. 

III. Thành phần tham gia diễn tập tại các trường 

- Lãnh đạo Sở GDĐT, chuyên viên phòng NVDH;  

- Đại diện UBND các huyện Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc (mỗi đơn vị 01 đại 

biểu); 

- Đại diện Phòng GDĐT các huyện Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc (mỗi đơn vị 

01 đại biểu); 

- Đại diện UBND các xã Phước Nam (huyện Thuận Nam), Phước Bình (huyện 

Bác Ái), Bắc Phong (huyện Thuận Bắc): mỗi xã 02 đại biểu; 

- Đại diện trưởng thôn (nơi trường đang cư trú) và cha mẹ học sinh: mỗi trường 

mời 10 người; 

- Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường từ lớp 6 đến lớp 9 

(chọn 300 học sinh); 

Tổng cộng thành phần tham dự trong buổi diễn tập: có khoảng 340-350 đại biểu 

tham gia các hoạt động diễn tập. 

IV. Chuẩn bị các nội dung hoạt động diễn tập: 

Các trường xây dựng kịch bản diễn tập cụ thể, chi tiết bao gồm các nội dung cơ 

bản: thực hành ứng phó với các loại hình thiên tai thường xẩy ra tại địa phương, thực 

hành tìm kiếm cứu nạn và sơ cứu một số tai nạn thương tích cơ bản như cứu đuối, sơ 

cứu gãy tay, chân,…; thực hành đưa ra các thông điệp phòng chống GNRRTT và tổ 

chức một số trò chơi dân gian để học sinh nâng cao năng lực về một số kiến thức cơ 

bản để phòng tránh và GNRRTT, TƯBĐKH,… 

Tùy theo từng điều kiện cụ thể, tổ chức các tiết mục văn nghệ  về chủ đề giáo 

dục về giảm nhẹ rủi ro thiên tai; sân khấu hóa một số tiểu phẩm của chủ đề này,… 

Các nội dung diễn tập phải huy động được toàn bộ học sinh và đại biểu tham dự 

cùng thực hiện các hoạt động diễn tập. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng GDĐT huyện Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc 

- Tư vấn hỗ trợ các nhà trường xây dựng kịch bản diễn tập và tham dự diễn tập 

cùng với các trường. 

- Mời lãnh đạo huyện và các trường trên địa bàn về tham dự cùng với trường tổ 

chức diễn tập. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong cùng địa bàn tổ chức diễn tập phù hợp với tình hình 

thực tế của từng trường sau khi tham dự diễn tập mẫu. 

2. Các trường được lựa chọn tổ chức diễn tập 

- Phối hợp với Sở GDĐT (phòng NVDH bộ phận Giáo dục trung học) xây dựng 

chi tiết kịch bản diễn tập theo hướng dẫn tại mục IV; 
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- Triển khai tất cả nội dung giáo dục GNRRTT và TƯBĐKH đến toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của toàn trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc 

triển khai diễn tập giáo dục GNRRTT và TƯBĐKH; 

- Sau khi hoàn thành kịch bản diễn tập, nhà trường tổ chức cho toàn trường sắp 

xếp đội hình và làm thử theo khung chương trình diễn tập, trước khi tổ chức chính 

thức; thời gian tổ chức tổng duyệt diễn tập cần báo về Sở GDĐT (phòng NVDH bộ 

phận Giáo dục trung học) để Sở GDĐT cử người về tham dự và hỗ trợ kỹ thuật;  

- Mời lãnh đạo xã, đại diện trưởng thôn (nơi trường đang cư trú) và cha mẹ học 

sinh theo đúng yêu cầu tại mục III. 

   3. Sở GDĐT (Phòng NVDH, bộ phận Giáo dục trung học) 

- Xây dựng chương trình kịch bản diễn tập cùng với các trường được chọn thực 

hiện diễn tập; 

- Xuống từng trường hướng dẫn thực hiện chương trình diễn tập và tổng duyệt 

diễn tập trước khi thực hiện diễn tập chính thức; 

- Quay phim, chụp ảnh, viết báo cáo tổng hợp các buổi diễn tập; 

- Tham dự diễn tập chính thức và họp phiên tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập 

cùng với các trường; 

- Sở GDĐT tổng hợp, rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai ở tất cả các điểm 

trường trong khuôn khổ trường học an toàn giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

VI. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện diễn tập tại các trường được Sở GDĐT chi trả theo Dự án Học 

tập cho trẻ em - Bộ GDĐT, theo quy định tài chính của UNICEF. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu trưởng phòng GDĐT các huyện 

Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc và các trường THCS được lựa chọn tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về 

Sở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ Dạy và Học; số điện thoại 3921607 hoặc 098 

9249318) để được giải đáp./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Ban QLCDA - Bộ GDĐT (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT;  

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT Bác Ái, Thuận Nam, Thuận Bắc; 

- Các đơn vị thực hiện (mục II); 

- Website Sở GDĐT;                   

- Lưu: VT, NVDH (4b).             

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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