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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 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 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 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 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, chính quyền 

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, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 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, nhất là cấp cơ sở về công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ 

năng và cách thức ứng phó với thiên tai trong nhân dân; từ đó, thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội. Đưa nội dung phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả 

thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các 

ngành, các địa phương theo hướng đa mục tiêu, phù hợp với đặc điểm của từng 

vùng, từng địa phương. 

- Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phải đáp ứng 

yêu cầu trước mắt và lâu dài, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; có bước 

đi phù hợp trong từng giai đoạn phát triển. Huy động và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực theo phân cấp, đúng thẩm quyền, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực để 

chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 
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- Trong quá trình triển khai thực hiện, phải làm tốt công tác hướng dẫn, đôn 

đốc kiểm tra, giám sát định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, 

tiếp tục đề ra giải pháp sát hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW; đồng thời, để 

chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

- Nội dung thực hiện: 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của 

cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 

“bốn tại chỗ”
(1)

 gắn với xây dựng cộng đồng an toàn. 

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

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 nhóm đối tượng. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Phối hợp tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh.  

- Thời gian thực hiện: 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 

- Nội dung thực hiện: 

+ 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)

 phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Nâng cao năng 

lực quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu có chính 

sách đặc thù cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai. 

                                                 
(1)

 Gồm: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cầu tại chỗ”. 
(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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+ Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 

nhiệm vụ quan trọng của các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững, phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm hài hòa lợi 

ích. 

+ Rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chiến lược 

phát triển của các ngành, địa phương phù hợp với yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng kết hợp đa mục tiêu, thích ứng với đặc 

điểm của từng vùng, nhất là miền núi, khu vực ven sông, ven biển, hải đảo và các 

khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán. 

+ Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là hệ thống dự báo khí 

tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng. Cập nhật kịch bản 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dự báo dài hạn về tình hình thiên tai, nguồn nước. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- 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 

- Nội dung thực hiện: 

+ Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí từ ngân sách nhà nước, kết hợp thực hiện tốt 

chủ trương xã hội hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo phân cấp, 

đúng thẩm quyền để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai, nhất là bão lũ, sạt lở đất, xói lở bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn... 

+ 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,... Khẩn trương di dời dân cư ở những vùng thường 

xuyên chịu tác động của thiên tai gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân tại 

nơi ở mới. 

+ Từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực 

cho các cơ quan, đơn vị tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên 

tai ở các cấp trong tỉnh. 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. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn lực 

lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

- Nội dung thực hiện: 

+ Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các cấp trong tỉnh theo hướng tập trung, 

thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo về 

chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan. Nghiên cứu đưa hoạt động của 

cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình 

độ, kỹ năng nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chú trọng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng 

tham gia cứu hộ, cứu nạn ở cấp tỉnh, cấp huyện và lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai ở cấp cơ sở. 

+ Kiện toàn, bổ sung đầy đủ các nguồn lực cần thiết và các trang thiết bị 

thiết yếu, từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện, xử lý kịp thời 

linh hoạt, có hiệu quả đối với các tình huống thiên tai theo phương châm “bốn tại 

chỗ” phù hợp đặc điểm tình hình của từng ngành, từng địa phương. 

+ Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác 

quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ việc cảnh báo, phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

+ Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ giữa các lực lượng chuyên trách, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong phối hợp xây 

dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai có tính khả thi, sát thực, hiệu quả. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát 

việc xử lý vi phạm pháp luật trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
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kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

+ Rà soát, góp ý, đề xuất điều chỉnh theo thẩm quyền đối với các quy định 

xử lý vi phạm theo hướng nâng cao mức xử phạt các hành vi vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật để tăng sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Quy định 

về cơ chế bồi thường, mức trách nhiệm tối thiểu đối với từng đối tượng vi phạm. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai 

- Nội dung thực hiện: 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho 

đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

+ Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, phương án phối hợp với các sở, ngành 

chức năng và các địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

+ Phát huy vai trò tập hợp lực lượng, nhất là đoàn viên, hội viên nòng cốt 

xung kích ở cơ sở, tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên 

tai. Huy động, phối hợp, phân bổ kịp thời các nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ để khắc 

phục hậu quả thiên tai.Tăng cường 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. 

- Chỉ đạo thực hiện: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Một số nhiệm vụ cấp bách 

- Nội dung thực hiện: 

+ Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công tác 
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phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các cấp trong tỉnh theo hướng chuyên 

trách, đồng bộ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo 

về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, nhất là lực lượng xung 

kích phòng, chống thiên tai cấp cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có 

năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu, xử lý có hiệu quả tình huống 

thiên tai. 

+ Khẩn trương di dời dân cư vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai 

gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân, xây dựng xã hội an toàn trước tình hình 

thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. 

+ Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, bền vững 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo đúng quy 

định của pháp luật đối với các hành vi khai thác, tác động trái phép làm suy thoái, 

cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá vỡ môi trường sinh thái.  

+ Chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với công tác 

phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động bố trí quỹ đất để xây 

dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp, bảo đảm nâng cao hiệu quả công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

+ Làm tốt công tác trồng, quản lý, bảo vệ, nâng cao độ che phủ rừng, kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất 

lâm nghiệp trái phép, góp phần hạn chế tình trạng lũ lớn, lũ quét, gây xói lở đất khi 

có mưa lớn. 

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống các trạm khí tượng thủy văn, quan trắc 

tự động, nhất là ở khu vực đầu nguồn các hệ thống hồ chứa, các công trình thủy 

lợi. Nâng cao năng lực hệ thống dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai 

chuyên dùng. Thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng để có dự báo dài hạn về tình hình thiên tai, nguồn nước. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy 

và đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế 

hoạch này; đồng thời, ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với 

đặc điểm tình hình của từng ngành, địa phương, cơ quan, báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/7/2020.  

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 
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42-CT/TW và Kế hoạch này cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh có kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch này.  

4. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch này; đồng thời, 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo 

kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.   
  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng,      

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II, 

- Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp & PTNT 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh,  

- Các sở, ban, ngành,    

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  
 
  
 
 
 
 
  

Huỳnh Thanh Cảnh 

 

(để báo cáo) 
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