TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
*
Số 172-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 06 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thƣ
Trung ƣơng Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng
trong chiến tranh ở Việt Nam”
----Để đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày
14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng
trong chiến tranh ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 43-CT/TW), Ban Thường
vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch sơ kết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày
14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI trong 5 năm qua; đồng thời,
đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 43CT/TW trong thời gian tới.
2. Việc sơ kết tiến hành từ cơ sở đến tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ
thời gian, chất lượng và hiệu quả; nêu bật vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,
trách nhiệm của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội cùng các cấp, ngành trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Đặc điểm tình hình (khái quát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội
của địa phương, đơn vị có tác động đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa
học và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam).
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW
2.1. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, ban hành các văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị trong triển khai
thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.
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2.2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị
43-CT/TW.
3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW
3.1. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng
- Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các
đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác khắc phục
hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;
- Việc xác định nhiệm vụ xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường trong khu vực
còn tồn đọng chất độc hóa học và chương trình chăm sóc, giúp đỡ người dân vùng
phơi nhiễm chất độc da cam vào chương trình an sinh xã hội và nhiệm vụ phát
triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị;
- Công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm từng vấn đề;
trong đó coi trọng việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam,
không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chính sách này;
- Việc các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ
máy, cán bộ tổ chức hội hoạt động vì quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất
độc da cam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
3.2. Trách nhiệm của chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam;
- Triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc hóa học và
công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam;
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam;
- Việc quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức hội hoạt động vì quyền, lợi ích
hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
3.3. Kết quả phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính
trị - xã hội đối với việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW
- Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức quốc tế
và các nước trên thế giới hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong
chiến tranh ở Việt Nam; tích cực hưởng ứng, phối hợp thực hiện các phong trào,
cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi
công lý cho nạn nhân chất độc da cam.
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- Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả thảm họa da cam; vận động các tầng
lớp nhân dân tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
- Kết quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
với tổ chức hội hoạt động vì quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam
trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ và thực hiện chế độ, chính sách
đối với nạn nhân chất độc da cam.
3.4. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hội hoạt động vì
quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới
- Tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ hội;
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng về cơ sở, tích
cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các nạn nhân chất độc
da cam, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa; tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận
và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định;
- Kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam;
- Công tác phối hợp của các cấp hội với các cơ quan liên quan trong việc
tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối
với nạn nhân chất độc da cam.
4. Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế), nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
trong việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW
5. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW
trong thời gian tới
6. Kiến nghị và đề xuất
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT
1. Hình thức
Sơ kết bằng văn bản.
2. Thời gian
- Cấp cơ sở: hoàn thành trong tháng 7/2020;
- Cấp huyện và tương đương: hoàn thành trong tháng 8/2020;
- Cấp tỉnh: hoàn thành trong tháng 9/2020.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và Hội
Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ
em tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế
hoạch này và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy)
theo thời gian nêu trên.
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Văn
phòng Tỉnh ủy và Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật
và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc sơ
kết ở các cấp và tham mưu chuẩn bị nội dung tổng kết cấp tỉnh.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (b/c),
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam,
- Đ/c Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận
Trung ương,
- Đ/c Bùi Thủy, Phó Vụ trưởng cơ quan thường
trực BDVTW tại TP. Đà Nẵng,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng, VPTU,
- Đảng đoàn MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh và BTV Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Sở Nội vụ,
- Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ
người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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