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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm  

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp 

với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 tại Quyết định số 

649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019. Để tiếp tục xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai 

quốc gia giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch PCTT 

quốc gia đến năm 2020 và đề xuất Kế hoạch PCTT quốc gia giai đoạn 2021-2025, 

với các nội dung chính sau: 

1. Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ/dự án về PCTT đã thực hiện giai 

đoạn 2016-2020 

a) Thống kê các nhiệm vụ/dự án về phòng chống thiên tai đã tổ chức triển 

khai thực hiện giai đoạn 2016-2020, thuộc 9 nội dung quy định tại khoản 1, Mục 

IV Kế hoạch PCTT quốc gia đến năm 2020. Trong đó, nêu rõ những nhiệm vụ/dự 

án đã hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 và những nhiệm vụ/dự án chưa hoàn 

thành cần chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo. 

b) Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội: Trên cơ sở các nội dung quy định tại khoản 3, Mục IV Kế 

hoạch PCTT quốc gia đến năm 2020, xác định cụ thể: 

- Các nội dung phòng chống thiên tai đã được lồng ghép vào quy hoạch phát triển 

ngành và quy hoạch phát triển của địa phương, theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo.  

- Các nội dung phòng chống thiên tai đã được lồng ghép vào các kế hoạch 

phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, theo mẫu 

tại Phụ lục III kèm theo. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện  

a) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ/dự án (tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch 

ban đầu). 

b) Đánh giá những thuận lợi. 

c) Đánh giá những khó khăn, tồn tại. 

3. Đề xuất Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Trên cơ sở các nội dung quy định tại khoản 6, Điều 15 Luật Phòng, chống 

thiên tai và tại khoản 2, Mục IV Kế hoạch PCTT quốc gia đến năm 2020, nghiên 
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cứu, đề xuất Kế hoạch PCTT quốc gia giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chính 

như sau: 

a) Đánh giá rủi ro thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai thường gặp và ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu đến hoạt động phát triển của các ngành, các địa phương trong 

phạm vi quản lý. 

b) Xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai, đề xuất các 

chương trình, đề án, dự án về phòng chống thiên tai, bao gồm: 

- Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; 

- Thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở phục vụ phòng phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn; 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; 

- Quy hoạch, kế hoạch, điều tra cơ bản; 

- Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; 

- Hợp tác quốc tế; 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng. 

c) Xác định nguồn vốn và tiến độ thực hiện. 

- Nguồn vốn thực hiện: ngân sách nhà nước (bao gồm cả các nguồn vốn ODA 

cho phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu); quỹ phòng, chống thiên tai tại 

các địa phương; nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động phòng chống thiên tai. 

- Tiến độ thực hiện: xác định tiến độ hàng năm và 5 năm để thực hiện kế hoạch.  

Danh mục các dự án, nhiệm vụ và nguồn vốn, tiến độ thực hiện theo mẫu tại 

Phụ lục IV kèm theo. 

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, 

Hà Nội trước ngày 10/11/2020 (bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ email: 

dangdv@vndma.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

(Chi tiết xin liên hệ ông Đặng Văn Đăng - Tổng cục Phòng chống thiên tai; 

số điện thoại: 0912.324.540) 

Đề nghị quý Bộ/địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, PCTT (VT, KSAT). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

 

Vụ trưởng Vụ KSAT:   Tăng Quốc Chính 

Chuyên viên soạn thảo:                   Đặng Văn Đăng 

Văn phòng Tổng cục: 
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