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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam - Trưởng Ban Chỉ
đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc
họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm
2022. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau
chiến tranh tỉnh, đại diện các tổ chức, dự án bom mìn (PTVN, MAG, RENEW,
NPA) và Trung tâm hành động bom mìn tỉnh (QTMAC).
Sau khi nghe Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết
quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, dự án hành động bom mìn trên địa bàn
tỉnh trong năm 2021, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:
UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo trong thực
hiện nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động có liên
quan đến khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó,
công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh về khắc phục hậu
quả bom mìn sau chiến tranh cũng như các chương trình, dự án hợp tác quốc tế
về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và các hoạt động có liên quan thời
gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Trị
trở thành “tỉnh an toàn” vào năm 2025.
Tuy nhiên, nguy cơ bom mìn vẫn luôn hiện hữu, công tác khắc phục hậu
quả bom mìn vẫn cần sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, vai trò chủ động, tích
cực của cơ quan thường trực, các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo cũng như
sự chung tay, đồng hành của cộng đồng hành động bom mìn quốc tế.
Để tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 và trên cơ
sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển
khai các nhiệm vụ như sau:
1. Sở Ngoại vụ- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ
chức, dự án, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) điều phối
các hoạt động hiện trường hàng ngày trên địa bàn, chủ động giải quyết các vướng
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mắc trong công tác điều phối, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đối với
các vấn đề vượt thẩm quyền để có hướng chỉ đạo, xử lý.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức, dự án liên
quan thống nhất giải pháp điều hòa nguồn lực, chuyển giao công nghệ để ưu tiên
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hoạt động khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật,
đảm bảo đến giữa năm 2023, Quảng Trị sẽ công bố bản đồ kỹ thuật số về mức độ
ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh;
- Tiếp tục tranh thủ ý kiến của các chuyên gia quốc tế, các cơ quan, tổ chức,
đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để tham mưu xây dựng bộ tiêu chí “tỉnh an toàn”
và quy trình “quản lý rủi ro”;
- Tăng cường tranh thủ sự ủng hộ của các nhà tài trợ quốc tế, đồng thời tìm
kiếm, tiếp cận nguồn lực mới từ các nhà tài trợ tiềm năng cho công tác khắc phục
hậu quả bom mìn tại tỉnh. Tiếp tục đàm phán, thỏa thuận với các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài (PCPNN) về việc dành một phần nguồn lực của tổ chức để hỗ trợ
rà phá bom mìn để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phục vụ nhu cầu dân
sinh, đảm bảo tiêu chí an toàn.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, giám
sát, kiểm định chất lượng, chế độ báo cáo đối với các chương trình, dự án liên
quan đến hoạt động rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì tham mưu giải pháp, đề xuất cơ chế duy trì hoạt động của các đội
xử lý lưu động (EOD) để đảm bảo mục tiêu “quản lý rủi ro” sau năm 2025, tiếp
tục rà soát các địa bàn để giới thiệu các tổ chức PCPNN triển khai hoạt động khảo
sát kỹ thuật, phi kỹ thuật.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các tổ chức, dự án liên quan tham
mưu Ban Chỉ đạo về phương án bãi hủy nổ tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
quản lý.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, địa phương lồng ghép hoạt
động khắc phục hậu quả bom mìn vào kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội theo
hướng hỗ trợ các nhu cầu dân sinh nói chung. Nghiên cứu việc xây dựng đề xuất,
vận động tài trợ nhằm hoàn thiện phương pháp lồng ghép khắc phục hậu quả bom
mìn và phát triển kinh tế - xã hội.
4. Các cơ quan thành viên (các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y
tế, Giáo dục và Đào tạo):
- Cần phối hợp chặt chẽ và tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp với Trung
tâm hành động bom mìn tỉnh trong công tác cập nhật và bổ sung đầy đủ cơ sở dữ
liệu làm cơ sở cho việc phân loại ưu tiên nhằm theo dõi tổ chức thực hiện các
công việc có liên quan đến các hợp phần “Hỗ trợ nạn nhân bom mìn” và “Giáo
dục nhận thức bom mìn” thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.
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- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, định
vị lại các thách thức của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, đề ra lộ
trình cụ thể, xác định nguồn lực, từ đó tăng cường công tác vận động viện trợ triển
khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của
tỉnh giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Ban
Chỉ đạo hướng tới mục tiêu “tỉnh an toàn” vào năm 2025. Đề xuất các giải pháp
theo hướng bền vững, tiếp tục nâng cao năng lực, tiếp cận chuyển giao và vận
hành đẩy đủ công nghệ để xác định tiêu chí “an toàn” và chiến lược “quản lý rủi
ro” của tỉnh đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trong giai đoạn sau
năm 2025.
Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả
bom mìn sau chiến tranh tỉnh biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, PCT Hoàng Nam;
- Các thành viên BCĐ KPHQBM tỉnh;
- CVP, PVP Lê Hữu Phước;
- Lưu: VT, TCTM.
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