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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số:          /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Xung kích phòng, chống thiên tai năm 2021

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Văn bản  số 814/BNN-PCTT ngày 05/02/2021 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Xung kích

phòng chống thiên tai năm thứ 2, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển

khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp

luật, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng về

công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu

(BĐKH), giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả

thiên tai, đặc biệt là ứng phó tại chỗ cho lực lượng phòng chống thiên tai ở cơ sở;

- Nâng cao năng lực PCTT, khích lệ sự tham gia của cộng đồng, góp phần

giảm thiểu rủi ro thiên tai và tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ từ “Bị động

ứng phó” sang “Chủ động phòng ngừa” tại từng địa phương trên tinh thần “Vì

một xã hội an toàn hơn trước thiên tai”.

- Nâng cao vai trò của Đội Xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong

công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

1.2. Yêu cầu:

- Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với

tình hình thực tế tại địa phương; công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải

kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của lực lượng Xung

kích phòng chống thiên tai cấp xã của các huyện, thành phố, thị xã;

- Cuộc thi được triển khai đến 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI THI:

2.1. Tên gọi cuộc thi: “Đội Xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã”

2.2. Đối tượng dự thi:

- Đội xung kích cấp xã của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh,

gồm 9 đội thi, mỗi đội thi gồm 5 thành viên trong đó ít nhất 01 thành viên là nữ.

- Khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi vòng loại tại địa

phương. Đối với các địa phương không tổ chức thi vòng loại cần lựa chọn và



2 
 

thành lập 01 đội thi, tổ chức luyện tập; gửi danh sách đăng ký với Ban tổ chức 

cuộc thi cấp tỉnh (gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp). 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi 

- Tìm hiểu về quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; 

- Tìm hiểu về kiến thức và các biện pháp phòng, chống các loại hình thiên 

tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, sáng kiến của lực lượng 

xung kích cấp xã trong công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị mình; 

- Diễn kịch sắm vai/ứng phó với 1 tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

2. Hình thức thi 

Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa; các đội phải tham gia 03 

phần thi, bao gồm: 

2.1. Phần thi thứ nhất: Phần chào hỏi:  

- Giới thiệu về đội xung kích xã, các hoạt động về phòng, chống thiên tai 

và thích ứng biến đổi khí hậu được thực hiện/triển khai tại xã. 

- Hình thức: Tập thể. 

- Thời gian: không quá 05 phút. 

- Thang điểm: 20 điểm. 

- Hình thức: Lần lượt từng đội ra sân khấu thể hiện phần chào hỏi của đội 

mình. Nội dung giới thiệu được tên, tuổi, dân tộc, vai trò của từng thành viên 

trong đội; giới thiệu được đặc điểm về thiên tai tại địa phương mình và nêu mục 

đích tham gia cuộc thi. 

2.2. Phần thi thứ hai: Kiến thức chung về phòng, chống thiên tai. 

Ở phần thi này, mỗi đội bốc thăm 10 câu hỏi về các nội dung sau: 

+ Kinh nghiệm ứng phó thiên tai (02 câu). 

+ Tìm hiểu về quy định của pháp luật về PCTT (20 câu). 

+ Tìm hiểu kiến thức và biện pháp PCTT và thích ứng BĐKH (06 câu). 

- Hình thức: Trả lời trắc nghiệm, các câu hỏi và phương án trả lời được lần 

lượt chiếu trên màn hình, các đội có 20 giây để bấm chuông và trả lời câu hỏi. 

- Thời gian: 15 phút. 

- Thang điểm: 40 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 04 điểm. 

2.3. Phần thi thứ ba: Ứng phó, tuyên truyền kinh nghiệm, sáng kiến về 

công tác PCTT của địa phương. 

Diễn kịch tiểu phẩm tuyên truyền nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, sang 

kiến của mình về các nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí 

hậu. Tiểu phẩm phải đưa ra được tình huống thiên tai xảy ra, cách xử lý tình 

huống, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về PCTT. 

- Hình thức: Sân khấu hóa. 



3 
 

- Thời gian: 15 phút. 

- Thang điểm: 40 điểm. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Tổng số: 07 giải gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến 

khích, 02 giải phụ (01 giải phần thi tìm hiểu kiến thức, 01 giải phần thi tiểu phẩm). 

- Mức thưởng: 

+ Giải nhất: 06 triệu đồng. 

+ Giải nhì: 04 triệu đồng. 

+ Giải ba: 03 triệu đồng. 

+ Giải khuyến khích: 02 triệu đồng. 

+ Giải phụ: 500.000 đồng. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Thời gian:  

- Các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tập luyện, thi vòng loại, chọn đội 

dự thi cấp tỉnh, hoàn thành xong trước ngày 15/4/2021. 

- Cấp tỉnh: Dự kiến 20/4/2021 (thời gian cụ thể BTC có văn bản thông báo 

sau). Đội dự thi của tỉnh tập luyện và tham gia Hội thi do Trung ương tổ chức 

trong tháng 5/2021 (cụ thể do BTC cuộc thi tại Trung ương thông báo). 

2. Địa điểm tổ chức cuộc thi  

- Cấp huyện: Do địa phương tự chọn. 

- Cấp tỉnh: Tại thành phố Lào Cai (địa điểm cụ thể BTC thông báo sau). 

3. Thành lập đội tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức 

Trên cơ sở kết quả cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn đội đoạt 

giải nhất và một số thành viên có năng lực tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.  

4. Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội thi, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn 

Quỹ PCTT tỉnh và ngân sách cấp cho các địa phương, cụ thể: 

- Cấp huyện: Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách được giao tổ chức cuộc thi 

vòng loại cấp huyện và hỗ trợ đội thi cấp huyện luyện tập, tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 

- Cấp tỉnh:  

+ Khái toán kinh phí thực hiện: 346.681.000 đồng. 

+ Nguồn kinh phí: Bố trí kinh phí từ nguồn Quỹ PCTT để tổ chức cuộc thi 

cấp tỉnh và hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại cho thành viên chính thức của các đội thi cấp 

huyện tham dự hội thi, kinh phí tập luyện, tham gia cuộc thi do Trung ương tổ chức.  

(Khái toán Kinh phí theo Phụ biểu kèm theo). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan, tham mưu thành lập Ban Tổ 

chức Hội thi cấp tỉnh; ban hành Thể lệ hội thi và Bộ câu hỏi phần thi “Kiến thức 

chung về phòng, chống thiên tai”; thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về Hội 
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thi; Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn, thành lập đội thi và đăng 

ký tham gia Hội thi cấp tỉnh; cấp Trung ương. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định 

trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31/3/2021. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh và đội thi tại Trung ương. 

3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi vòng loại tại địa 

phương. Đối với các địa phương không tổ chức thi vòng loại lựa chọn, thành lập 

đội thi và đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh; 

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác để hỗ trợ đội thi của địa phương mình tham gia cuộc thi. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh 

Đưa tin, bài, hình ảnh về các hoạt động và kết quả Hội thi trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung Kế hoạch.  

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua 

Văn phòng Thường trực BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; Điện thoại 

0214, 3820,181) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 

- Các sở: NNPTNT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

-  Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai; 

- Văn phòng TT. BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- CVP, PCVP3; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, TNMT, NLN1,2. 

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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