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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

------ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Toàn Đảng bộ ra sức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 

– 2020 đã đề ra. 

- Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng, các cấp, các ngành thống nhất nhận thức, hành động, phát huy 

tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xây dựng kế hoạch, xác 

định những nội dung trọng tâm, trọng điểm để cu ̣ thể hóa nhiêṃ vu,̣ giải pháp 

trong Nghi ̣quyết Đaị hôị thành các nghi ̣quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức 

thưc̣ hiêṇ.  

- Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát nội dung Nghi ̣quyết Đaị hôị 

XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tiến hành sơ kết, 

tổng kết; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, 

đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, đổi mới, 

bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU  

Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ 

xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, phát triển mạnh kinh tế 

biển gắn với quốc phòng - an ninh, du lịch, năng lượng, đầu tư hệ thống kết cấu 

hạ tầng thiết yếu góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền 

vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không ngừng cải thiện và nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường; 

giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, 

toàn diện và vững chắc các mặt của tỉnh. 
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III. NỘI DUNG CHỦ YẾU  

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng, 

trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh gắn 

với nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên 

chức. Tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Đẩy mạnh giải pháp nâng cao phương thức, năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác phát triển đảng viên 

mới, bảo đảm chất lượng, chú ý phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong lực 

lượng dân quân tự vệ, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và trong 

các đơn vị y tế, giáo dục. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các 

cấp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sai phạm ngay từ lúc 

mới phát sinh, nhất là ở cơ sở; coi trọng công tác giám sát sau kiểm tra, tái giám 

sát sau giám sát; xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp vi phạm chỉ thị, 

nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trước mắt và lâu dài. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác 

cán bộ, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc; trước hết đổi mới và nâng 

cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ bảo đảm đúng thực chất. 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; có giải pháp tích cực ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy tốt vai trò gương mẫu, nói đi 

đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt; trước hết là người đứng đầu các cấp, 

các ngành, các cơ quan, đơn vị.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một 

số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; coi trọng nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình; tập trung khắc phục những 

khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng 

năm gắn với giải quyết có kết quả những yếu kém kéo dài, những vấn đề nổi 

cộm, bức xúc ở cơ sở. 

- Chú ý các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống 

chính trị, chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; đổi mới mạnh mẽ 

nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 



 CTHĐ thuc hien NQĐH  XII 

 3 

thể chính trị - xã hội, hội quần chúng để không ngừng củng cố và phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất đồng thuận trong toàn dân tham 

gia xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên gắn 

với chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt công tác 

giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân bảo đảm 

đạt kết quả thiết thực. Tăng cường xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của cốt 

cán chính trị và người có uy tín ở cơ sở; các giải pháp phối hợp các lực lượng ở 

cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp.  

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị gắn với nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ 

máy nhà nước các cấp ở địa phương. Tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các tổ chức của hệ thống chính trị 

và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, trước hết là phát 

huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu phân công, phân cấp hợp lý trên các lĩnh vực; tạo điều 

kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên tất 

cả các ngành, các lĩnh vực, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật. Tăng cường công 

tác đối ngoại, liên kết vùng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung 

ương về hội nhập quốc tế.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có 

tư duy sáng tạo, có năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, 

trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán 

bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện nghiêm túc 

công tác tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.  

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách tư pháp; chú ý phát huy tốt vai trò, 

trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, chống oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Xây dựng hệ thống các cơ 

quan tư pháp vững mạnh gắn với đẩy mạnh tuyên truyền ý thức chấp hành pháp 

luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng xã hội sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng gắn 

với cơ cấu lại nền kinh tế. Tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Rà soát, bổ sung các chính sách thu hút đầu tư; khai thác có hiệu quả các 

tiềm năng lợi thế của tỉnh, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và 
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năng lượng. Tạo điều kiện thuận lợi và tích cực đôn đốc triển khai các dự án 

năng lượng để sớm trở thành trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia; thu hút 

đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để từng bước hình thành trung tâm chế biến sâu 

quặng sa khoáng titan góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển 

nhanh và vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án trung tâm du lịch - thể thao 

biển mang tầm quốc gia; chú ý gắn kết với các địa phương và các vùng lân cận 

có tiềm năng du lịch… đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng 

Tàu và Ninh Thuận. 

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 

sản, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.  

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản theo hướng toàn diện; khuyến 

khích phát triển tàu công suất lớn, khai thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần và 

chế biến trên biển, tiếp tục nhân rộng và phát huy mô hình nghiệp đoàn nghề 

cá, tổ đoàn kết sản xuất góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, 

đảo; khuyến khích đầu tư thiết bị, công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến 

thủy sản; nhất là sản xuất tôm giống, chế biến thủy sản xuất khẩu, giảm tỷ lệ 

tổn thất, nâng cao chất lượng, giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.   

- Tăng cường quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, 

khoáng sản, nguồn nước, chủ động triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi 

khí hậu. Quy hoạch cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp với từng địa phương 

theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung, triển khai các hình thức 

hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm. Đẩy mạnh 

cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị 

trường, sản xuất ra sản phẩm sạch, an toàn; từng bước hình thành các mô hình 

ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.  

4. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải tạo và phát triển hệ thống kết 

cấu hạ tầng, tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả các hồ, đập lớn, hệ 

thống kênh nối mạng các công trình thủy lợi theo kế hoạch đầu tư đến năm 2020, 

cơ bản khắc phục tình trạng khô hạn, thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

- Kết hợp nhiều phương thức đầu tư và bằng nhiều nguồn vốn, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

theo hướng đồng bộ, hiện đại; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ 
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triển khai đường Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân 

bay Phan Thiết, Quốc lộ 55, 28, 28B, các tuyến đường ven biển và tàu khách cao 

tốc Phú Quý – Phan Thiết; đầu tư  xây dựng, nâng cấp các khu neo đậu, tránh trú 

bão cho tàu thuyền và hệ thống kè chống xâm thực ven biển, đảo theo kế hoạch; 

giải quyết cơ bản nước sạch, nước hợp vệ sinh ở nông thôn và vấn đề xử lý rác 

thải các địa phương trong tỉnh. Ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

bản: Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, 

hoàn thiện các khu vui chơi, giải trí của thanh thiếu niên, Quảng trường của tỉnh, 

Nhà văn hóa cho người lao động, trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, một số 

thiết chế văn hóa cấp xã; từng bước đầu tư các khu di tích căn cứ cách mạng trong 

kháng chiến.  

- Có chương trình, kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô 

thị; từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, 

xanh, không rác thải, thân thiện với môi trường; đầu tư, cải tạo các tuyến giao 

thông quan trọng, có ít nhất 70% km đường giao thông nông thôn được bê tông 

hóa, nhựa hóa; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, 

phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt 

động giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, 

thông tin truyền thông… giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện 

công bằng xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân. Trong đó chú ý tập trung thực 

hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, 

truyền thống cách mạng, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử, tiếp tục đẩy mạnh 

văn hóa đọc trong học sinh và cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc phân luồng 

học sinh ngay từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng học 

sinh bỏ học, kiên quyết ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Đẩy mạnh đầu 

tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học gắn với tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi để các trường, các 

cơ sở đào tạo trực thuộc hệ thống quốc dân tiếp tục phát triển.  

- Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, có ý thức kỷ luật tốt, làm việc khoa 

học, có kỹ thuật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, 

hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghề, từng bước phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước. Coi trọng 
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công tác đào tạo lại, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng trang bị những kiến thức, kỹ 

năng, phương pháp mới cho công chức, viên chức và người lao động.   

- Thực hiện tốt chính sách đổi mới công nghệ - thiết bị, khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tăng 

năng suất và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhất là đối với các sản phẩm 

lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung trước hết vào 

khai thác tiềm năng, các sản phẩm lợi thế của địa phương. Phát huy có hiệu quả 

các chương trình khoa học – công nghệ, ưu tiên thực hiện các chương trình, đề 

tài ứng dụng gắn với sản xuất và phục vụ sản xuất, các lĩnh vực có khả năng tạo 

đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Làm tốt công tác nghiên cứu, phản 

biện, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ các đề án phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh.  

- Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế theo quy định 

của Trung ương. Quan tâm đúng mức công tác y tế dự phòng; kiểm soát, khống 

chế, dập tắt kịp thời các loại dịch bệnh; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Duy trì, củng cố và giữ chuẩn quốc gia về y tế ở tuyến xã. Nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh; thành lập bệnh viện vệ tinh tại các bệnh viện tỉnh, khu 

vực của tuyến Trung ương để nhận chuyển giao, tiếp nhận kỹ thuật mới và hạn 

chế việc chuyển viện lên tuyến trên. Tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh 

viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực và các trung tâm y tế. Đổi mới 

mạnh mẽ cơ chế quản lý ở các bệnh viện công lập theo hướng tự chủ. Xây dựng 

đội ngũ thầy thuốc “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”; kết hợp các 

phương pháp chữa bệnh hiện đại với y học cổ truyền. 

- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập 

trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, năng lực làm 

việc và ý thức tuân thủ pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước. Đưa các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đi vào chiều sâu, thực chất.  

- Tập trung xây dựng, phát triển các phong trào thể thao quần chúng; có 

biện pháp đẩy mạnh những môn thể thao thế mạnh của địa phương. 

- Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc 

lợi xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, không để bất cứ 

hộ gia đình chính sách nào có mức sống dưới mức trung bình của cư dân cùng 
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địa bàn. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, quan tâm đúng mức và có cơ chế đặc 

thù để giảm nghèo nhanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm sóc 

và bảo vệ trẻ em, công tác gia đình, bình đẳng giới; chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi. 

- Làm tốt công tác thông tin, truyền thông phục vụ các sự kiện chính trị và 

các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chú trọng hướng về cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi 

đi đôi với tăng cường quản lý hoạt động báo chí, hoạt động phát thanh, truyền hình, 

xuất bản theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

6. Thường xuyên củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây 

dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc góp phần cùng cả nước 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết, kiên trì 

đấu tranh giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương 

trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai 

nạn giao thông, nạn trộm, cướp, ma túy. Có biện pháp tích cực để giải quyết căn 

bản những vụ việc phát sinh, những vụ việc tồn đọng, nổi cộm và tình trạng 

khiếu kiện đông người, nhất là về ô nhiễm môi trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ yêu cầu phát triển và tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh ủy 

ban hành các nghị quyết, kết luận phù hợp để lãnh đạo triển khai có kết quả 

Chương trình hành động này. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động này; 

cân đối các nguồn lực để triển khai có kết quả các nhiệm vụ đã đề ra. 

3. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội tổ chức học tập, quán triệt sâu kỹ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; 

trên cơ sở đó, từng cấp ủy, từng ngành xây dựng kế hoạch triển khai, định kỳ tổ 

chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. Nội dung kế hoạch phải cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm có tính bức phá thúc đẩy tình hình các mặt của địa phương, ngành phát 

triển toàn diện và bền vững. 
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4. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú 

ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Đồng thời, chú 

trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẽ giữa chính 

quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong 

mọi hoạt động, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

kết hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Các đồng chí đứng đầu 

các cấp ủy xây dựng chương trình công tác thường xuyên làm việc ở cơ sở, tiếp 

xúc với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc. 

5. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ban của Tỉnh ủy và Văn 

phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các 

cấp, các ngành, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo 

kịp thời. 

6. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn tuyên truyền, 

phổ biến Nghị quyết Đaị hôị XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIII và Chương trình hành động này tới các cơ quan báo, đài 

đóng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế 

hoạch nhân rộng những mô hình, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, căn cứ 

vào sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy sẽ báo cáo để Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo); 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các ban của Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký, đóng dấu) 

 
 

 

  Nguyễn Mạnh Hùng 
 


