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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

 

Ngày 09/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy 

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. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 

nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau:  

Ngày 24/3/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 42-

CT/TW 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 nêu trên và ý kiến chỉ đạo 

của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Nội 

dung dự thảo kế hoạch đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý 

kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố, hoàn chỉnh 

theo quy định. Qua xem xét, thảo luận các thành phần dự họp cơ bản nhất trí với 

kết cấu, nội dung dự thảo kế hoạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

báo cáo. Nội dung kế hoạch đã cơ bản bám sát, cụ thể hóa được các mục tiêu, 

nhiệm vụ Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phù hợp tình 

hình thực tiễn của tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dự thảo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng thời bổ sung, làm 

rõ một số nội dung cụ thể sau:     

- Mục I. Mục đích, yêu cầu cần biên tập gọn hơn, thể hiện rõ mục đích, 

yêu cầu phù hợp thực tiễn địa phương, tránh trùng lặp, không đề cập các nội 

dung có tính chất là nhiệm vụ, giải pháp. 
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- Mục II đổi tiêu đề thành: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đưa mục thứ 7. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm gộp vào mục thứ 5. Nâng cao vai trò, 

năng lực quản lý Nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Bổ sung một mục riêng về 

các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai. 

 - Rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ để vừa là cụ thể hóa các mục tiêu 

của Chỉ thị, nhưng phù hợp thực tiễn, đặc thù của tỉnh; cần lượng hóa các nhiệm 

vụ bằng các chỉ tiêu, số liệu cụ thể để tiện trong việc kiểm tra, giám sát, đánh 

giá; bổ sung, làm rõ hơn các giải pháp: huy động phương tiện, thiết bị phòng 

chống thiên tai; tổ chức có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng thủ dân 

sự... 

- Mục III. Tổ chức thực hiện, cần rà soát lại bảo đảm phân giao nhiệm vụ 

đúng đối tượng, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan Đảng, trong đó cần làm 

rõ đơn vị tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh nội dung 

dự thảo Kế hoạch, báo cáo tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 6/2020 (ngày 11, 

12/6/2020)./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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