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KẾ HOẠCH 
tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, 

 ngày 24/3/2020  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai và căn cứ Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU, ngày 
07/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 
Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 
hậu quả thiên tai; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây 
dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai với quan điểm chủ động phòng ngừa là chính kết hợp 
với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm phát 
triển bền vững.  

- Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 
các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước tình hình 
và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai; nâng cao kiến thức, năng lực 
cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác thông tin, tuyên truyền, 
hướng dẫn kỹ năng và cách thức ứng phó với thiên tai; từ đó, thực hiện có hiệu quả 
công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

        2. Yêu cầu 

        - Cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, phổ 
biến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 

       - Xác định nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 
nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Đưa nội dung phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên 
tai vào kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
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        - Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải 
pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

1. Nội dung 

1.1. Quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận 
thức sâu sắc quan điểm cơ bản của Đảng, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nêu 
trong Chỉ thị số 42-CT/TW. 

1.2. Nghiên cứu và nắm vững 07 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kế hoạch 
số 209-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 
số 42-CT/TW để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
phù hợp với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Đối tượng 

Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều phải tham gia học tập. 

3. Thời gian 

Thời gian tổ chức học tập: 01 buổi, hoàn thành trước ngày 30/7/2020. 

4. Tài liệu  

- Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 
phục hậu quả thiên tai.  

- Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. 

(Có gửi kèm theo) 

5. Báo cáo viên: Bí thư cấp ủy. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 209-KH/TU   

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng thời, để chủ động phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai; các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể Khối triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đối với công tác phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

+ Thực hiện việc phân công, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”(1) gắn với xây 
dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

                                                             
(1) Gồm: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cầu tại chỗ”. 
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sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 
thiên tai với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. 

 - Cơ quan thực hiện: 

 + Các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt trong chi, đảng bộ mình. 

 + Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức tuyên truyền, quán triệt 
trong đoàn viên, hội viên. 

 - Thời gian hoàn thành: Thường xuyên 

2. Triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật, cơ chế, 
chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

+ Cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 
doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả quy định của 
pháp luật, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai(2).   

+ Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 
nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 
phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm hài hòa lợi ích. 

 - Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc theo định kỳ 

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

+ Cấp ủy cơ sở, nhất là các đơn vị liên quan hàng năm, tiến hành rà soát, sắp 
xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên 
tai của hệ thống kết cấu hạ tầng; ưu tiên bố trí ngân sách, tập trung xây dựng hoàn 
thành các hồ chứa thủy lợi (bố trí vốn đền bù, thu hồi đất giai đoạn 2 dự án Hồ 
Sông Lũy, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hồ Ka pét và khẩn trương chuẩn bị đầu tư 
Hồ La Ngà 3), các công trình đê, kè bảo vệ bờ biển, bờ sông dễ bị xói lỡ,...  

+ Từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực 
của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tham mưu các hoạt động chỉ đạo, 
điều hành, ứng phó với thiên tai. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công 
nghệ vào công tác dự báo, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật 
trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm 

                                                             
(2)Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, Luật Đê điều năm 2006, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Tài 
nguyên nước năm 2012, các nghị định và các văn bản có liên quan. 
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pháp luật trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 
nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, Kế hoạch số 209-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, 
đảng viên và quần chúng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả học tập, quán triệt về Đảng ủy Khối 
trước ngày 05/8/2020.   

2. Các đoàn thể Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
tính chủ động cho đoàn viên, hội viên trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 
hậu quả thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông để nhân rộng các mô hình 
hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 
thiên tai. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong công tác 
phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,    
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,   
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. Khai 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ 

  
 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 

 
            
 
             

 

 (b/c) 
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