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DỰ THẢO MỐC THỜI GIAN THỰC HIỆN   
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM  

TRONG CÔNG TÁC PCTT & TƯBĐKH GIAI ĐOẠN 2017-2022 
(Ban hành theo Kế hoạch hành động của Hội LHPN VN trong công tác PCTT và TƯBĐKH giai đoạn 2017-2022)  

 
TT Nội dung hoạt động Thời gian thực hiện Đơn vị 

đầu mối 
Đơn vị phối 

hợp 
Nguồn kinh 

phí 2017 2018 2019 2020 2021
1. Các hoạt động chỉ đạo 
 Rà soát lồng ghép nội 

dung PCTT & 
TƯBĐKH vào Văn 
kiện Đại hội Phụ nữ và 
chương trình hoạt động 
hàng năm của Hội 
LHPN các cấp; Tăng 
cường phối hợp với các 
tổ chức đoàn thể của 
địa phương để thống 
nhất chỉ huy, điều hành 
và phát huy hiệu quả 
nguồn lực trong quá 
trình ứng phó với các 
tình huống, sự cố thiên 
tai 

X X X X X TW Hội, 
Hội LHPN 

các 
tỉnh/thành 

Các ban, 
ngành từ TW 

đến địa 
phương 

Ngân sách 

 Tham gia tích cực, có 
trách nhiệm theo quyết 
định phân công trách 
nhiệm của Hội phụ nữ 
trong Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN các 
cấp đảm bảo đúng chức 
năng, nhiệm vụ; thực 
hiện tốt việc tổ chức lực 
lượng phụ nữ tham gia 
công tác phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn khắc phục hậu 
quả thiên tai ở các địa 
phương, đơn vị; Ở 
những tỉnh chưa có tổ 
chức Hội tham gia Ban 
Chỉ huy PCTT và 
TKCN các cấp, đề nghị 
chủ động giới thiệu cán 
bộ Hội có đủ điều kiện, 
năng lực tham gia.  

X X X X X TW Hội, 
Hội LHPN 

các 
tỉnh/thành 

BCĐ TW về 
PCTT; 

Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN 

các cấp 

Ngân sách 

 Cán bộ Hội các cấp chủ 
động đóng góp ý kiến 
xây dựng kế hoạch 
PCTT hàng năm; Cung 
cấp thông tin và đề 
xuất các vấn đề của hội 
viên phụ nữ, phương án 
hỗ trợ các nhóm dễ bị 

X X X X X TW Hội, 
Hội LHPN 

các 
tỉnh/thành 

BCĐ TW về 
PCTT; 

Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN 

các cấp 

Ngân sách 
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tổn thương, đồng thời 
tạo nguồn lực giúp đỡ 
các nhóm này. 

 Vận động hội viên, phụ 
nữ tham gia vào quá 
trình đánh giá rủi ro 
thiên tại dựa vào cộng 
đồng; tham gia vào tổ 
kỹ thuật và nhóm cộng 
đồng theo Luật Phòng 
chống thiên tai; phát 
hiện các rủi ro về hạ 
tầng trước thiên tai để 
kịp thời thông tin cho 
người/cơ quan có trách 
nhiệm xử lý. 

X X X X X Hội LHPN 
các cấp 

Ban Chỉ huy 
PCTT & 

TKCN các cấp

Ngân sách/ 
chương 

trình/dự án 

 Chủ động rà soát, 
thống kê, nắm chắc 
thông tin về những nhu 
cầu cấp thiết, khó khăn 
của phụ nữ và trẻ em 
trước, trong và sau 
thiên tai để tham mưu 
với cấp ủy, chính 
quyền và Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN cùng 
cấp để có phương án, 
giải pháp hỗ trợ kịp 
thời. 

X X X X X Hội LHPN 
các cấp 

Cấp ủy, chính 
quyền và Ban 
Chỉ huy PCTT 
& TKCN các 

cấp 

Ngân sách/ 
chương 

trình/dự án 
(kết hợp 

trong các 
hoạt động 
nắm tình 

hình tại cơ 
sở) 

 Chủ động khắc phục 
hậu quả thiên tai ngay từ 
gia đình, thôn xóm, 
cộng đồng, đặc biệt là 
chăm sóc người già, trẻ 
em, phụ nữ mang thai, 
phụ nữ nghèo, người 
khuyết tật, vệ sinh môi 
trường, phòng chống 
dịch bệnh, khôi phục 
sản xuất...; Giám sát 
thực hiện chính sách hỗ 
trợ trong khắc phục hậu 
quả thiên tai đảm bảo 
đúng người, đúng tiêu 
chuẩn. 

X X X X X Hội LHPN 
các cấp 

Cấp ủy, chính 
quyền và Ban 
Chỉ huy PCTT 
& TKCN các 

cấp 

Ngân sách 
(Lồng ghép 
trong các 
hoạt động 

Hội) 

 Tổ chức các hoạt động 
sơ, tổng kết trong công 
tác PCTT&TƯBĐKH 
nhằm giá hiệu quả hoạt 
động và bàn các giải 
pháp thực hiện trong 
thời gian tiếp theo. 

X X X X X TW Hội Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

Kế hợp 
trong tổng 

kết trong các 
kỳ họp 

BCH/chuyên 
môn/chuyên 

đề 
2 Các giải pháp cụ thể         
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2.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về PCTT, về giới và lồng ghép giới trong công 
tác PCTT&TƯBĐKH cho hội viên, phụ nữ.

 Lựa chọn chủ đề và tổ 
chức các sự kiện truyền 
thông về 
PCTT&TƯBĐKH 
nhằm biểu dương, thúc 
đẩy sự tham gia của 
phụ nữ. 

X X X X X TW Hội 
(Ban 

Tuyên 
giáo + 
Văn 

phòng) 

Các ban và 
các tỉnh/thành 

Nguồn ngân 
sách/Chương 
trình/dự án 

 Xây dựng và củng cố 
chuyên trang, chuyên 
mục về “PN với công 
tác PCTT, TƯBĐKH” 
trên Báo Phụ nữ Việt 
Nam, trang web của 
Hội, Tờ thông tin Phụ 
nữ 

X     Báo Phụ 
nữ VN, 

Ban biên 
tập web, 

Ban 
Tuyên 
giáo 

Các ban và 
tỉnh/thành 

Nguồn ngân 
sách 

 Đăng tải tin/bài cập 
nhật  

 X X X X Báo Phụ 
nữ VN, 

Ban biên 
tập web, 

Ban 
Tuyên 
giáo 

Các ban và 
tỉnh/thành 

Nguồn ngân 
sách 

 Tổ chức Ngày Phu nữ 
sáng tạo năm 2017 với 
chủ đề “Phụ nữ với 
công tác PCTT, TƯ 
BĐKH”.  
 

X     Ban 
Tuyên 

giáo, văn 
phòng và 
Kinh tế 

Các ban/đơn 
vị + Các 

tỉnh/thành + 
các tổ chức 

NGOs 

Nguồn vận 
động 

 Thu thập thông tin và 
xây dựng 02 bộ tài liệu 
về kinh nghiệm của 
phụ nữ trong 
PCTT&TƯBĐKH. 
 

  X X  Ban 
Tuyên 
giáo và 

Văn 
phòng 

Các tỉnh/thành 
+ các tổ chức 

NGOs 

Nguồn sự 
nghiệp môi 

trường 

 Thu thập, chia sẻ và 
nhân rộng các sáng 
kiến về PCTT, TƯ 
BĐKH; Khen thưởng 
kịp thời những điển 
hình trong công tác 
phòng chống thiên tai 

X X X X X Ban 
Tuyên 
giáo và 

Văn 
phòng 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

Nguồn ngân 
sách 

 Chủ động phối hợp với 
Ban Tôn giáo Chính 
phủ, Ủy ban Dân tộc 
nhằm tuyên truyền cho 
chị em vùng giáo, 
người dân tộc thiểu số 
thực hiện tốt công tác 
PCTT 

X X X X X Ban 
DTTG 

Ban Tôn giáo 
Chính phủ; Ủy 

ban Dân tộc 
 

Nguồn ngân 
sách 

2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp. 
 Tập huấn cơ bản cho X     Văn Cán bộ tham Ghép với tập 
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cán bộ Hội theo 
chương trình 1002 của 
CP 

phòng và 
Tuyên 
giáo 

gia BCH 
PCTT các 
tỉnh/thành 

huấn NQ đại 
hội. 

 Tập huấn nâng cao cho 
cán bộ Hội  

 X X X X Văn 
phòng và 

Tuyên 
giáo 

Cán bộ tham 
gia BCH 
PCTT các 
tỉnh/thành 

Ghép với tập 
huấn chuyên 
đề hàng 

năm 
 Xây dựng kế hoạch 

củng cố và đào tạo đội 
ngũ chuyên gia về giới, 
giảng viên, báo cáo 
viên và tuyên truyền 
viên về lĩnh vực 
PCTT&TƯBĐKH 

X X    Văn 
phòng và 

Tuyên 
giáo 

NGOs Nguồn vận 
động 

 Học viện Phụ nữ Việt 
Nam đưa nội dung về 
PCTT&TƯBĐKH vào 
chương trình đào tạo 
cán bộ Hội LHPN các 
cấp 

X     Học viện 
Phụ nữ 

Việt Nam 

Hội LHPN các 
cấp 

Nguồn ngân 
sách 

 Tổ chức 02 hội thảo tập 
huấn chia sẻ kinh 
nghiệm giữa Hội 
LHPN Việt Nam với 
các bộ, ngành liên quan 
về công tác 
PCTT&TƯBĐKH, 
đồng thời cung cấp 
kiến thức và kỹ năng 
lồng ghép giới cho cán 
bộ các bộ, ngành làm 
công tác PCTT 

 X  X  Văn 
phòng và 

Tuyên 
giáo 

Một số 
bộ/ngành 

Nguồn nông 
thôn 

mới/hoặc sự 
nghiệp môi 

trường 

2.3. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách 
 Tổ chức giám sát việc 

thực hiện Luật pháp về 
PCTT &TƯBĐKH 

X X X X X Ban Luật 
pháp, 

chính sách 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

Nguồn ngân 
sách 

 Có ít nhất một nghiên 
cứu rà soát chính sách 
trong lĩnh vực PCTT & 
TƯBĐKH để có đề 
xuất về lồng ghép giới 
vào từ 01 đến 02 lĩnh 
vực cụ thể 

X X X   Ban Luật 
pháp, 

chính sách 

Ban Tuyên 
giáo và văn 

phòng 

Ngân sách 
nghiên cứu 
khoa học 

 Tổ chức từ 01 đến 02 
đợt giám sát việc thực 
hiện chính sách cứu trợ 
nhân đạo/khẩn cấp sau 
thiên tai ở một số địa 
bàn. (VD: giám sát việc 
sử dụng Quỹ PCTT). 

 X  X  Ban Luật 
pháp, 

chính sách 

Một số 
tỉnh/thành ở 3 

vùng/miền 

Nguồn Ngân 
sách 

 Xây dựng biểu mẫu 
đánh giá tác động của 
các loại hình thiên tai 

 X    Văn 
phòng và 

Tuyên 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

Nguồn Ngân 
sách 
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đến phụ nữ. giáo
2.4. Tổ chức các hoạt động can thiệp 
 Phát động phong trào 

trồng cây xanh “mỗi 
hội viên phụ nữ trồng 
01 cây xanh”. 

X X X X X Tuyên 
giao 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

Nguồn Ngân 
sách 

 Thành lập mô hình, câu 
lạc bộ, kết nối mạng 
lưới những cán bộ, hội 
viên phụ nữ làm tốt 
trong công tác phòng, 
chống thiên tai nhằm 
chia sẻ kinh nghiệm và 
trao đổi thông tin 

X X X X X Các ban 
chuyên 

môn 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành 

được lựa chọn 

Nguồn ngân 
sách/chương 
trình/dự án 

 Xây dựng ít nhất 08 mô 
hình sinh kế của phụ 
nữ tại một số vùng 
miền có những loại 
hình thiên tai điển hình  

 X X X  Ban Kinh 
tế 

Hội LHPN 8 
tỉnh/thành đại 
diện 8 cụm thi 

đua 

Nguồn ngân 
sách/chương 
trình/dự án 

 Hướng dẫn Hội LHPN 
các cấp xây dựng Kế 
hoạch PCTT với từng 
loại hình thiên tai cụ 
thể 

X X    Văn 
phòng 

Hội LHPN các 
tỉnh/thành bị 
ảnh hưởng bởi 

thiên tai 

Nguồn ngân 
sách 

 Xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa Hội LHPN 
Việt Nam với các ban, 
ngành liên quan trong 
công tác phòng, chống 
thiên tai, đặc biệt trong 
việc rà soát hội viên 
phụ nữ (phụ nữ nghèo, 
phụ nữ làm chủ hộ) bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai 

X     TW Hội Các ban, 
ngành liên 

quan 

Nguồn ngân 
sách 

 Xây dựng Dự án quốc 
gia vận động phụ nữ 
“Hạn chế sử dụng túi 
nilon”; “phân loại rác 
thải tại nguồn”. 

X X X   Ban 
Tuyên 
giáo 

Văn phòng Vận động 

 


