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Ngày 02/11/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

732-CV/ĐUK chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10-

CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành trong tháng 

11/2021. 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí 

tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (viết tắt là Kế hoạch 

số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề 

nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh 

đạo doanh nghiệp thực hiện nội dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(có gửi kèm theo) và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến 

sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

khí tượng thủy văn; nhất là về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng 

thủy văn trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 

phục vụ thiết thực đời sống dân sinh; thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở 

dữ liệu “đầu vào” của hầu hết các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

đối với công tác dự báo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; từ đó góp phần 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng về tầm quan 

trọng của công tác khí tượng thủy văn. 

2. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 50-KH/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan 
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trực tiếp đến công tác khí tượng thủy văn phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện phù hợp. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện và 

tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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