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BÁO CÁO 
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

                  

 Thực hiện Công văn số 1077/SNN-CCTL ngày 4/6/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW; 

 Ủy ban nhân dân Thành phố Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng như sau: 

 I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Quá trình triển khai 

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai (gọi tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW); Công văn số 1958/UBND-KT 

ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Chương trình số 

hành động 37-CTr/TU ngày 13/7/2020 của Tỉnh ủy; UBND Thành phố đã tham 

mưu cho Thành ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 31/8/2020 

của Thành ủy Cao Bằng Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

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

Tổ chức quán triệt sâu rộng tinh thần và nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm 

nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao 

vai trò, tránh nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, huy động sức mạnh của cả 

hệ thống chính trị và mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội trong công tác phòng, 

chống thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo vệ sản xuất, góp phần phát triển biền vững 

kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 
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2. Kết quả thực hiện 

2.1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Kế hoạch và nâng cao nhận 

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

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch và tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả đặc 

biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; đưa những tin bài về cảnh báo những đợt 

thiên tai đồng thời đưa những hình ảnh đẹp về sự đoàn kết giúp đở nhau khắc phục 

hậu quả thiên tai trên các trang mạng xã hội, trang tin điện tử của Thành phố,... 

tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống thiên 

tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó 

trong mọi tình huống. Thông tin kịp thời các chủ trương, chỉ thị, chính sách của 

các cấp đến với người dân biết, thực hiện. 

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai 

có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên 

truyền, chú trọng trên các trang mạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông 

tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. 

Trước mỗi đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn, UBND Thành phố đã chỉ đạo  

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, UBND các xã, phường tiếp nhận thông tin, 

tổ chức triển khai tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo các 

hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn để chủ động phòng tránh.  

Hàng năm thực hiện tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5), Ngày 

truyền thống phòng, chống thiên tai tại Việt Nam (ngày 22/5), UBND Thành phố 

đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tổ chức 

tuyên truyền đến cán bộ và người dân để nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng 

tránh.  

2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách 

Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để tham gia góp ý các văn 

bản pháp luật, cơ chế chính sách liên quan phòng chống thiên tai của cấp trên.  

2.3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai 

Thường xuyên chỉ đạo văn phòng thường trực và Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN các xã, phường rà soát các điểm có nguy cơ cao mất an toàn. Tổ 

chức kiểm tra đánh giá các vị trí mất an toàn do thiên tai gây ra để có phương án 

khắc phục kịp thời. 
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Triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên đối với công tác phòng, chống 

thiên tai. Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại 

do thiên tai. 

Quan tâm bố trí ngân sách xây dựng, sửa chữa, khắc phục các công trình 

phòng, chống thiên tai. Và mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai. 

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy khi có thay đổi nhân sự; phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Chỉ huy. 

Thông báo phân công lịch trực trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai; Xây 

dựng phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai trên địa bàn; tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN hàng năm và triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm cho năm sau; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, các Ban, ngành 

tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công trách nhiệm, tổ chức 

trực ban để thực hiện công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả theo 

quy định. 

Cử cán bộ, công chức các cấp tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo bồi 

dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai do 

cấp trên tổ chức. 

2.4. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai  

Công tác theo dõi và cảnh báo thiên tai được chú trọng. Các dữ liệu về cảnh 

báo thiên tai trên ứng dụng App điện thoại thông minh phục vụ nhu cầu theo dõi 

của nhân dân và công tác quản lý, phòng chống thiên tai. 

2.5 Huy động và sử dụng nguồn lực phục vụ phòng chống thiên tai  

- Tổng kinh phí sử dụng cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra năm 2020 và 2021 là trên 1.287 triệu đồng.  

- Đã huy động các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, (Quân đội, công an), các hội 

viên của các Hội, đoàn thể trên địa bàn và người dân tham gia khắc phục hậu quả 

thiên tai.  

- Tổ chức thu, nộp Quỹ PCTT (năm 2020 và 2021 đến thời điểm 10/6/2022) 

trên 561.136.000 đồng và đã nộp về Quỹ PCTT tỉnh theo quy định.  

- Hằng năm, UBND Thành phố bố trí ngân sách để xây dựng, sửa chữa, 

nâng cấp các tuyến kênh mương; đồng thời bố trí kinh phí mua sắm vật tư trang 

thiết bị,... phục vụ cho công tác chỉ huy chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn.  
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2.6. Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế  

UBND Thành phố đã Tạo nhóm Zalo, phòng chống thiên tai cấp thị xã để chỉ 

đạo kịp thời công tác ứng phó với thiên tai. Phổ biến, tuyên truyền cài đặt, sử dụng 

ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh tới toàn thể cán bộ công chức, và nhân 

dân. 

2.7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 

- xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành 

phố trong thời gian qua đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, vận động hội viên, 

đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Nâng cao vai trò của lực lượng xung 

kích trong phòng chống thiên tai tại cơ sở; tuyên truyền nhân rộng các mô hình 

tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình trong thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh giáo 

dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho 

các tầng lớp Nhân dân ứng phó với thiên tai. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

 Để thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai và Công văn số 1958/UBND-KT ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng 

riển khai thực hiện Chương trình số hành động 37-CTr/TU ngày 13/7/2020 của Tỉnh 

ủy. Cần có nguồn lực rất lớn để thực hiện, tuy nhiên nguồn lực hiện nay rất còn hạn 

chế.  

Hiện nay, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, PCTT, TKCN, 

CH&PCCC cấp huyện, xã và Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chủ 

yếu làm việc kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp. Công tác đào tạo, tập huấn 

cho đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp chưa được thường xuyên. 

Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế, lạc hậu, chưa có các trang thiết bị chuyên dụng, hiện 

đại dẫn tới hiệu quả cứu hộ, cứ nạn chưa được cao. 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai (gọi tắt là Chỉ thị số 42-CT/TW); Công văn số 

1958/UBND-KT ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng riển khai thực hiện 

Chương trình số hành động 37-CTr/TU ngày 13/7/2020 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

21-KH/TU ngày 31/8/2020 của Thành ủy Cao Bằng Tuyên truyền triển khai thực 
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hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng ngùa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Triển khai thực có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng 

ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả; phát huy sức mạnh tổng 

hợp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

 - Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

thiên tai và lồng ghép trong các chương trình, nội dung tuyên truyền vào các cuộc 

họp quan trọng tại đơn vị.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, công chức và người dân về kinh nghiệm trong việc chủ động phòng tránh, 

ứng phó với các tình huống, sự cố khi thiên tai xảy ra, hạn chế rủi ro, thiệt hại hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác 

về phòng, chống thiên tai.  

- Chủ động bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, 

phương án về phòng chống thiên tai để triển khai phương án ứng phó với mưa bão 

hàng năm.  

- Thường xuyên nắm tình hình thời tiết, dự báo thiên tai, tăng cường công 

tác kiểm tra cơ sở, các điểm nguy cơ cao mất an toàn để có phương án chỉ đạo 

khắc phục kịp thời. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

 Đề nghị cấp trên Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán 

bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp.  

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:                                                       
- Sở NN&PTNT;                                                   

- Chi cục Thủy lợi;                                                                                  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP;                    

- Văn phòng HĐND&UBND TP;             

- Phòng Kinh tế TP;                                                  

- Trang thông tin điện tử TP;                                 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH                               

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

   Nguyễn Thị Huệ Chi 
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