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Nghj quyt Bai hi Bang b Khi Co quan và Doanh nghip tinh 
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Can cü Chuong trInh hành dng cüa Ban Chap hành Dãng b tinh v 
thrc hin Nghj quyêt Dti hi dti biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dãng và 
Nghj quyêt D?i  hi  dai  biu Dãng b tinh 1n thir XIX; thtjc hin Nghj 
quy& Dai  hi Dáng b Khi Co quan và Doanh nghip tinh 1n thu XX, 
nhim k' 2020 - 2025; Ban Chap hành Dáng b KhSi ban hành Chuong trInh 
hành dng thirc hin các nghj quy& vói nhUng ni dung chü yu nhix sau: 

I. MUC  BICH, YEU CAU 

1. Xây dirng chucmg trInh hành dng nhm quán trit sâu sic, ci th hóa 
các quan diem, miic tiêu, nhim vi d ra ti Nghj quyêt D?i  hi  dai  biu toàn 
quc 1n thu XIII cüa Dáng, Nghj quyêt Dti hi dai  biu Dáng b tinh l.n thir 
XIX, Nghj quyêt Di hi dti biêu Dáng b Khôi Co quan và Doanh nghip 
tinh ln thu XX thành các mic tiêu, nhim vi, chuong trInh, k hoach, d an, 
Co ch, chInh sách ..., gn vói trách nhim cüa tüng cap üy, to chüc dâng, doàn 
th chInh trj - xã hi d to chirc th1rc hin các nghj quyt trong toàn Dâng b 
Khi. Dng thi, t?o  sr thông nht cao v nhn thirc và hãnh dng cüa các tO 
chüc dãng, doàn the, cüa di ngü can b, dâng viên và ngiRii lao dng trong 
các cci quan, don vj, doanh nghip t chüc thirc hin d stm dua các nghj 
quy& di vào cuc sng và phát huy hiu qua. 

2. Can cü Chucing trinh hành dng nay, các cap üy Co s&, doàn th chInh 
tn - xã hi tIVC thuc xây dirng chuong trInh hành dng d triên khai thirc hin; 
gop phn thrc hin thng lçi Nghj quyt Di hi Dâng toàn quôc lan thu xiii, 

Di hi Dâng b) tinh 1n thu XIX, Dui hi Dáng b Khôi Co quan và Doanh 
nghip tinh 1n thu XX sat vâi tInh hInh cUa Ca quan, don vj, doanh nghip. 

3. Trong qua trInh th chuc thirc hin Chuong trInh hành dng phâi kjp 
th&i b sung, cp nht chü truong, chInh sách cüa Trung uong, cüa tinh, các 
nhim vi mcci d dáp üng yêu cau cüa thirc tin, dê cao trách nhim, tinh than 
chü dng, sang tto cüa tp th và ngu&i dung dâu CáC co quan, don vj, doanh 
nghip d các ni dung, cong vic thirc hin dt chat hrcing, hiu qua cao nhat. 



2 

II. NQI DUNG CHTJNG TRINH HANH DQNG 

1. CAC CAP U LANH DO CAN BQ, DANG VIEN LAM TOT 
CONG TAC THAM MLJU, TO CH(rC THVC  HIN NHIM vç CHINH 
TRI, CAC KHAU DQT iiA 

1.1. Lãnh dto thurc hin tt nhim vii chuyên mon 

1.1.1. Myc tiêu: Các cp üy thirc hin hiu qua cong tác lãnh d?o,  chi dto và 
phi hcip véii lãnh dto cor quan, don vj, doanh nghip thirc hin thng lqi các m11c 
tiêu, nhiêm vi, k hoach cüa don vi. Phn du hng näm dt các chi tiêu sau: 

- 100% TCCSE) trong các ban, si, ngành, don vj duçrc phân cong chñ trI, 
tham mixu cho Tinh üy, HDND và UBND tinh các chuang trInh, d an, cci ch, 
chmnh sách thirc hin Nghj quyt Dai  hi Dàng toàn qu& thn thir XIII, Dai  hi 
Dáng b tinh ln thir XIX dam bào tin d, chit lucing. 

- 100% các ccr quan, dcm vi trong Khi duqc Tinh üy, HDND, Uy ban 
nhân dan tinh và ngành cp trên xp loai hoàn thành t& thim viii tth len; có tü 
80% tth len s doanh nghip trong Khi san xut kinh doanh có lãi, thrc hin 
dy dü nghTa vi np ngân sách Nhà nithc, ch d di vài ngui lao dng. 

1.1.2. Nhiçm vy và giáipháp cy thi. 

- Cp üy cor s& trong các ban, s&, ngành, dun vj dugc giao xây dimg các 
chi.rang trInh, d an, ccr ch, chInh sách, k ho.ch, nghj quyt chuyên d... 
thijc hin Nghj quyt Di hi Dãng toàn quc ln thu XIII, Di hi Dãng bO 
tinh ln thu XIX cho Tinh üy, HDND và UBND tinh phài tp trung phi hcrp 
vâi lãnh dao  chuyên môn, chi dao  di ngU can b, dâng viên, cong chirc, viên 
chüc nêu cao tinh thAn trách nhim trong vic tham muu, cti th hóa cac ni 
dung, thim vii &rçYc giao, báo dam dat  chAt luqng t& nhAt; trong do phãi lam 
rO mvc  tiêu, nhim vi, giài pháp, nhAt là giãi pháp huy dng các ngun hrc d 
thijc hin, phân cong trách nhim c1t th cho các cu quan, don vj, cá nhãn, t 
chirc dãng trong Co quan, dan vj có trách nhim lãnh dao,  chi  dao  thirc hin; 
trInh Ban can sr Dâng UBND tinh, Ban Thuing vv Tinh üy, Ban ChAp hành 
Bang b tinh bào dam dung thi gian quy djnh. Trong dO, truâc mAt cAn tp 
trung m9i ngun lirc d th?c hin hiu qua, phU hqp vói diu kin cüa tinh 
mt s ni dung sau: 

+ Lãnh dao,  chi do, thirc hin t& nhim vi 1p và hoàn chinh các quy 
hoach là mt nhim v1 trcng tam näm 2021 và 6 tháng dAu näm 2022; can xác 
djnh rô cong tác quy hoach phài di trithc mt buóc, là cong cii quan tr9ng dê 
quân 1, thu hit dAu tiz, ngun l?c  d thijc hin nên cAn b trI can b có trInh 
d, näng lirc, kinh nghim, trách nhim tham mini cho länh dao  sâ, ban, ngành. 
Ngthi dung dAu cAp üy, länh do dun vj phài trirc tip theo döi, chi dao,  dam 
bão chAt 1ung, tin d, hn ch ti da vic diu chinh các quy hoach. 
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+ V thirc hin 3 dt phá chin krcc và chuyn di s; các chixo'ng trInh 
tr9ng tam cüa nghj quyêt: Tp trung lãnh dao,  chi do t chüc thirc hin hiu 
qua h thng pháp 1ut, c ch, chInh sách Trung iwng ban hành; tIch circ, chü 
dng xây dijng, süa dôi, bô sung các quy ch, quy djnh, Co ch& chInh sách thuc 
thm quyn, trách nhim cüa tinh cho phü hçp vth quy djnh cüa Trung iiong và 
tInh hInh thirc t, nht là v dt dai, du tu xây dirng, thu tc hành chInh, phát 
triên các loti thj trixô'ng... Dng thai, chi dao  tang cuing cong tác kim tra, giám 
sat, thanh tra, kim soát, xü l nghiêm các vi phm v quy hoach,  v co ch, 
chInh sách theo các quy djnh cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà niirc. 

Các cp üy chi dao  cii th hóa ni dung khâu dt phá v phát triên nguôn 
nhân lirc, that là ngun nhân lire ch,t krcing cao theo hrnfrng: 1) Rà soát, dánh 
giá kháeh quan, cong bang näng hre cüa di ngü can b, dàng viên và ngll&i lao 
dng thuc quyn quán l; tr do xây dirng, ban hành mt s quy djnh, quy ch 
dài ng thóa dáng nhm phát trin, bi duông nhân hrc hin có, thu hut nhân 
he cO näng 1irc, trInh d cao v lam vic ho.c tham gia mt s phn vic, nhim 
vii cüa &m vj. 2) Nâng cao chit 1uçng tham mixu cho tinh trong vic ban hành 
mt s co ch& chInh sách d thu hut ngun nhân lirc cht krçTng cao v lam vic 
trong linh vrc khoa h9c - cong ngh, y t, nOng nghip v.v..., dac  bit quan tam 
tth mOi trixang lam vic, co hi phát trin; thire hin hiu qua vic sp xp mng 
krâi cáe co sâ và nâng cao cht hxcmg giáo d11c - dào tao  trên dja bàn tinh theo 
hithng gn kt cht chê vói doanh nghip, dja chi vic lam. 

Länh dao,  chi  dao  ban hành và trin khai thrc hin hiu qua k hoach 
thirc hin Khâu dt phá v phát trin ha tng giai doan  2021 - 2025; huy dng 
va si:r diing hiu qua các ngun 1irc d tao  dt phá trong xây dijng kt cu ha 
tng kinh t - xã hi theo hincng dng b, hin dai,  ly du tu cOng dn dt du 
tu; rà soát, tham muu cho tinh tang cithng xUc tin, thu hut các nhà du tix vao 
các khu, cljm cOng nghip hin có, ru tiên thu hut d%r an cOng ngh tiên tiên, 
giá tn gia tang cao và tüng bi.nc xây dimg, tao  1p mô hInh kinh t tun hoàn; 
sr diing, khai thác, hiu qua các cOng trInh dã xay dirng, thu tr9ng các cOng 
trInh cOng s0, nba van boa, trithng h9c, dôi du sau khi sp xp các don vj 
hành chInh, kin toàn các t chüc b may trong các don vj cp tinh, cp huyn. 

Chi dao  di ngü can b, dãng viên và nguai lao dng nêu cao tinh thn 
trách nhim thirc hin hiu qua cong tác tham mini cho tinh, don vj thirc hin 
qua trinh chuyn di s, xây dirng chInh quyn din tir, phát triên kinh tê so, xä 
hi s, cái thin môi tnu?mg du tu kinh doanh, huy dng các ngun lire cho 
du hr phát trin. Trong d, phát huy cao do vai trO cüa ngiRri dung dâu cap üy, 
lãnh dao  don vj di vâi vic dua hoat  dng cüa ccr quan, don vj len môi tru?rng 
s; tng hcp, chia sé dft lieu dung chung vài các co quan, don vj khác; chü 
dng xây drng, thrc hin k hoach dào t?o,  bè,i duO'ng di ngü can b, cOng 
chüc và ngtxai lao dng v k näng lam vic trong môi triiang s; gop phn 
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lam cho s hrçing djch vi hành chInh cong giãm di, s luçcng djch vii cOng mâi, 
mang tInh sang tto phiic v1t xa hi tang len. 

- Cp üy trong các doanh nghip, nht là doanh nghip thuc thành phn 
kinh t tu nhân phi hçip chat chë vri chü doanh nghip, hOi  ding quàn trj d 
thijc hin nhitng giái pháp htru hiu nhm phát buy d.y dü vai trô, vi trI cüa t 
chi'rc dáng trong doanh nghip theo hung bào dam s1r hài hôa trong vic bão 
v quy&n lçi cña doanh nghip và ngu?i lao dng; trong näm d xut, kin nghj 
It nht 01 giãi pháp, sang kin trâ len dM vâi chü doanh nghip nh&m nâng cao 
näng su.t và cht lirçmg san phm, tang doanh thu, hiu qua san xut kinh 
doanh; thuông xuyên chi dao  các t chi'rc doàn th trirc thuc phát dng các 
phong trào thi dua lao dng giOi, lao dng sang tao,  cai tin, tang näng sut, 
chit lucing san phm v.v..; kjp thi phàn ánh tam tu, nguyen vQng cüa ngithi 
lao dng dn chü doanh nghip và t chüc dàng cp trên; phàn ánh nhting khó 
khän, vithng m.c trong hoat  dng san xut kinh doanh, cOng tác xây dirng 
Dãng dn các cp, ngành; phi hçip vói lãnh dao  doanh nghip ti chüc dào tao, 
tp hun, nâng cao kin thüc, k5 nãng v cong ngh s và chuyn di s cho 
ngithi lao dng; gop phn thüc dy san xut kinh doanh phát trin, khuyn 
khIch du tu san xut quy mô lan, 1rng ding mnh me thành tiju cüa cuc Cách 
mng cong nghip ln thir 4. 

- Hang nãm, 100% cp üy chñ dng ban hành nghj quyt v phucng 
huâng, nhim vi cüa näm d t chüc trin khai th1rc hin. Các cp üy dáng, 
doàn th chInh trj - xã hi trrc thuc hang näm däng k mirc d hoàn thành 
nhim vi näm lam can cü theo dOi, dánh giá, don dc vic lânh dao,  chi  dao 
thirc hin; chü dng phi hçrp vâi lãnh dao  co quan, dGn vj, doanh nghip tOng 
kt vic thc hin các chi tiêu, nhim vl:I duçic giao; dOng thi xác djnh rO mic 
tiêu, nhim vt giái pháp cii th cho 11am tip theo. 

1.2. Lãnh dto thçc hin cãi each hành chinh, thirc hin quy ch dan 

chü và xây dirng co' quan, doanh nghip van hóa, kiu mu 

1.2.1. Muc tiêu. LãIIh dao,  chi  dao  dy mnh cái each hành chInh, tao  môi 
trueing du tu thông thoáng, hp dn dé thu hut du tix. Phn du hng näm, 100% 
doanh nghip t chüc hi nghj nguäi lao dng, hi nghj dOi thoai vâi ngithi lao 
dng It nht 1 1nInam; dn näm 2025 có 70% ca quan, doanh nghip dat  chuân 
van hóa, trong do It nht 20% c quan, doanh nghip dat  danh hiu kiêu mu. 

1.2.2. Nhim vy và giáipháp cy the: 

- Lath dao,  chi  dao  và t chIrc rà soát, sira di, thirc hin nghiêm các quy 
ch, quy djnh lien quan thirc hin nhim vi.i chuyën mon cüa phông, ban, dGn vj; 
dam bâo phan cOng rO nhim v11, trách nhim cüa ttrng t chIrc, cá nhân trong 
qua trInh t chirc thrc hin. 
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- Cp üy dáng quan tam phi hçp lânh dao  cc quan, don vj, doanh nghip 
dê tiêp ti,ic thirc hin dng b, có hiu qua các chU truang, giài pháp v cái 
cách hành chInh, trQng tam là dy manh  cãi each thu tic hành chInh theo 
huóng tang cung phân cap, phân quyn, ày quyn g.n v&i tang c11ng k' lutt, 
k cuong, trách nhim cá nhân, nâng cao trách nhim phi hçp gitka các cap, 
các ngành; thirc hin tt quy djnh "4 tang, 2 giàm, 3 không"; nâng cao trách 
nhim càa can b, dàng viên, cong chüc, viên chüc trong giãi quyt thu tile 
hành chInh cho doanh nghip và ngithi dan; dy manh  àng diing cong ngh 

thông tin trong giãi quy& thu tiic hành chInh, phn du t' l h so giài quyt 
qua djch vii cong trirc tuyn dat  müc d 3, 4 tü 75% tth len; hoàn thin h 
thng th ch, Co ch& chInh sách, tao  môi trithng pháp l thông thoáng, minh 
bach, hp dan, thun 1i trong thu hut du tu. Chi dao,  chçn cà nhüng can bô, 
cong chirc, viên chàc là dãng viên có näng hrc chuyên rnôn, phm ch.t do 
dàc, li sng trirc tip tham gia giái quyt thu tic hành chInh cüa co quan, don 
vj. Cp ày dàng phi hçp chat chë vâi länh dao  co quan, nhtt là nguôi dung 
du trong lãnh dao  cài thin manh  me thir hang các chi s PCI, PAPI theo m1ic 
tiêu Nghj quyt Di hi Dãng b tinh ln thu XIX. Ngui dung dâu cap ày, 

lãnh dao  chuyên mon chju trách nhim t chàc thrc hin tt D an nâng cao 

näng 1irc cnh tranh cp sO, ngành, huyn (DDCI). 

- Lãnh dao,  chi  dao  và thirc hin t& Chuong trInh trng tam "Xây dirng eci 
quail, don vj, doanh nghip van hóa, kiu mu, cong dan kiu mu"; D an 
"Xây drng phông hçp, hi nghj trrc tuyn cüa các dáng b, chi b cci SO và 

tang cuOng üng diing CNTT trong quail l, diu hành hoat dng cüa Dãng be". 

- Hang näm, các ban xây dçrng Dãng càa Dâng ày Khi duçc phân cOng 

theo dOi, phi1 trách Ciim lam tht cOng tác phi hçp vOi cap ày co SO, t chüc 
Cong doân cáe cp tuyên truyn, vn dng chü doanh nghip t chic Hi nghj 
nguOi lao dng, Hi nghj di thoi vOi nguOi lao dng; xây drng và thirc hin 
t& Quy ch phi hqp giüa c.p ày vOi länh dao  co quan, don vj, doanh nghip; 

quán trit, thrc hin t& quy ch dan chü, quy ch van boa, xây dirng mi quan 
he hài hOa giüa t ch'(rc dâng, doàn th vOi lanh dao  co quail, don vj, doanh 
nghip và nguOi lao dng. 

2. CONG TAC XAY D JiG DANG 

2.1. Dôi mO'i và nâng cao chat luong cong tác chInh trj, tir tu'ông; thirc 

hin hiu qua Nghj quyt Trung Iro'ng 4 (khóa XI, XII) Va tip t,ic dy 

minh h9c tap và lam theo tn tirO'ng, dio dIrc, phong each Ho ChI Minh 

2.1.1. Muc tiêu: 

- 100% t chüc dâng kjp thOi ban hành chuong trInh hành dng, k hoach 

thirc hin Nghj quy& Dai  hi Dàng toàn quc 1n thu XIII, nghj quyêt di hi 

dang b các cp, nhim k' 2020 - 2025. 
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- Hang näm, cong tác tuyên giáo cüa 100% dâng b, chi b Co si trirc 
thuc xêp lo?i hoàn thành nhim v; trong do 90% trâ len cong tác tuyên giáo 
cüa dáng b, chi b co s& xp loai hoàn thành t& nhim vti. 

- Hang näm, 100% can b, dàng viên xây dirng bàn cam kt thirc hin 
nghiêm chi thj, nghj quy& cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc, quy 
djnh, quy ch cüa ccr quan, don v và däng k vic hçc tp và lam theo tu 
tu&ng, dio dirc, phong each H ChI Minh; cp Uy co' sâ, doàn th chInh trj - xã 

hi trirc thuc ban hành k hoach thirc hin vic h9c t.p và lam theo tu tithng, 
dao due, phong each H ChI Minh. 

2.1.2. Nhiçm vy và giáipháp cy the 

- Lath dao,  chi do và thtrc hin hiu qua Chucing trInh trong tam tTi p  

tic nâng cao chtt lucing cong tác giáo dic chInh trj, tu tu&ng" cüa Dii hi Dãng 
b) Khii ln thu XX. Tr9ng tam nâng cao chit luçing cong tác tuyen giáo trong 
các co quan, don vj; chui tr9ng hInh thirc, cht lucmg, ni dung ph bin, tuyên 
truyn giáo diic thüc ton tr9ng và chp hành pháp 1ut, bào v môi tru?mg, giü 
gin bàn sc van hóa dan tc, nhu'ng kin thüc mth cho di ngü can b, dàng viên 
và ngithi lao dng; quan tam di tuçmg doàn viên, thanh niên và cong nhân tnrc 
tip san xutt, lao dng trong doanh nghip, nht là doanh nghip tu nhân. 

- BI thu cp üy tnrc tip phii trách cong tác Tuyên giáo; phân cong cp üy 
viên theo dôi, tham miru cong tác tuyên giáo là nhUng can bO,  clang viên Co näng 
lirc, tam huy&, có khá nàng thuy& trInh, nm bat tInh hInh du 1un xà hi. Quan 
tam xây dirng co ch dào tao,  bi duö'ng, tao  ngun di ngü can b lam cong tác 
Tuyên giáo cho nhim k' tip theo. 

- Hang nàm, các cap ñy xây dirng k hoach bi duông, cp nht kin thüc 
mi cho di ngü can b, clang viên trong co quan, don vj. Djnh ki h&ng qu, 
Dàng üy Khi t chirc hi nghj thông tin thai s1r, cp nht kin thirc mOi cho 
di ngQ can b chü ch& cUa Dãng b; chi dao Cp üy co si phi hcp lãnh dao 
co quan, clan vj, doanh nghip quan tam trin khai hi nghj dn các don vj trirc 
thuc theo hInh thüc tricc tuyn; chü dung xây dirng k hoach, chuang trInh 
cong tác phi hqp vâi mt s don vj d ph bin, giâi thiu nhiThg quy djnh, 
chInh sách, pháp lut cüa Nhà nurc dn di ngü cong nhân trong các doanh 
nghip có t chüc Co SO clang tr1rc thuc. 

- Hang nàm, các ti chuc clang, doàn th chInh trj - xä hi xay dirng và 
thçrc hin t& K hoch tip tiic day math  h9c tp và lam theo tu tuâng, dao 
due, phong each H ChI Minh gan vi thirc hin Nghj quy& Trung uang 4 
(khóa XI, XII) phU hçip diu kin thçrc th; th chuc cho can b, clang viën clang k 
cam kt thrc hin nghiêm chi thj, nghj quy& cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut 
cüa Nhà nuâc, quy djnh, quy ch cüa co quan, don vj. Trong do, mi cá nhân, 
tp th clang k tr 1- 2 vic hc tp và lam theo Bác; dua ni dung dánh giá kt 
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qua hçc t.p và lam theo Bác cüa chi b, dáng viên trô thành vic lam thumg 
xuyên, n np tai  các bui sinh hott djnh k' cüa chi b. 

- Can cü tinh thin, ni dung cüa Nghj quyt Di hi Dãng toân quc l.n 
thu XIII, nghj quyt dti hi dâng b các cp, nhim kS'  2020 - 2025 và chüc 
nàng, nhim vii cüa c quan, don vj, doanh nghip, m6i t chüc dâng, doàn th 
chInh tn - xâ hOi  trirc thuc chü dng ban hành chucmg trmnh, k hoch thrc 
hin theo huàng tich hqp Co 01 chuong trInh hành dng chung thirc hin Nghj 
quyt Dai  hi Dâng b các cp, nhim k 2020 - 2025. Trong qua trInh xây 
dirng chucing trInh hành dng cAn lAy kin rng rãi cüa can b, dáng viên và 
ngui lao dng trong ca quan, don vj, doanh nghip; triRng hçp cAn thit có 
th tham khâo kin cila cAp üy cAp trên trirc tip truc khi ban hành. 

- HAng 11am, các doân th chInh trj - xâ hi xây dirng k hoach hoat  dng, 
báo cáo cAp üy cüng cap phê duyt. Ni dung các hoat dng cAn tp trung phát 
huy truyn tMng van hóa, ljch sir, khoi dy khát v9ng phát trin, d cao vai trO 
cüa gia dInh trong mi t chi'rc, doàn viên, hi viên; dtc bit quan tam dn cac 
di tuçmg, tAng lOp Nhân dan & vüng sâu, vüng xa, vüng dng báo dan tc It 
ngithi, các khu cong nghip, các tAng lOp yu th trong xã hi...; nghiêm tue 
thirc hin vic h9c tp và lam theo ti.r tlr&ng, dto dirc, phong cách H Chi Minh; 
tham gia có trách nhim trong vic gop xây drng, chinh dn t chüc Dâng, 
xây digrng co quan, doàn the, xây dirng di ngü can b, dâng viên, cong ehuc, 
viên chIrc; kiên quyt len an, dAu tranh v&i các biu hin, hành vi thiu van hóa, 
nhAm gop phAn xây drng con ngu&i Thanh Hóa dm dà ban sAc dan tc, hin 
divàhinhp. 

2.2. Tip tiic thirc hiên hiu qua nhim vii cong tác to chirc xây 

dirng Bang 

2.2.1. Mc tiêu. Xây drng Dãng b và các doàn th chinh trj - xã hi 
trong sach,  vüng  math;  nâng cao nang hrc lãnh dao  và sirc chin dAu cüa cac 
cAp u dáng, gop phAn hoàn thành t& nhim vi chuyên mon cüa các sâ, ban, 
ngành, doàn th& doanh nghip trong Khi. PhAn dAu hAng näm có trén 90% to 
chüc co s& dâng xp loai  hoàn thành t& nhim viii, trong do 20% t chuc co S& 

dãng xp loai  hoán thàth xuAt sAc. Dang b KMi di.rçc dánh giá, xp loai  hoàn 
thành tt nhiêm vu tr& len. 

2.2.2. Nhim vi và giáipháp cy the 

- Lãnh dao,  chi  dao  và thirc hin hiu qua Chixong trInh tn9ng tam "Nâng 
cao nang hrc lath dao  cüa cAp üy và chAt 1uçng sinh hoat  chi  be";  k hoach 
thirc hin Chucmg trInh trQng tam nâng cao nàng hrc lãnh dao  và süc chin du 
cüa các t chüc CO S& dang, tao  chuyn bin rO net trong cong tác sAp xp t 
ch&c, b may và xây dimg di ngfl can b cüa Ban Chap hành Dãng bO tinh. 
Tip tiic sAp xp, kin toàn, t chüc 1ti các t chuc dáng trong Dãng b Khôi 
ding b, phü hçip v&i diu kiin thirc t, dam bão sir lãnh do cüa Dãng d& v&i 
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vic thirc hin nhim vi chInh trj, doàn th chInh trj - xa hi. Rà soát, bi sung, 
süa di các quy ch, quy djnh v phân cp quán 1 tc chi'rc b may và can b 
phü hqp, thng nht vi các quy djnh, quy ch, Diu 1 cüa Dáng, doàn th 
chInh trj - xã hi vâi chuyên môn, doanh nghip. 

- Hng näm, cp ñy cp trên M chüc rà soát, tng hçip, xây dijng k hoch 
h trçi kh.c phic các tn t?i,  yu kern t?i  các t chüc dâng, doân th trrc thuc. 

Can dr các ni dung chrnng trInh, k hoach,  hung dn v.v.. cüa Bang, cp üy 
chñ dng phi hcp van lãnh dao  chuyên môn, doanh nghip ban hành cad k 
hoach, chwing trInh, d an v.v.. nhm nâng cao chit krçing sinh hott cp üy, 
duy tn và tl'rng bLthc nâng cao chit luçmg sinh hoat chi b djnh k' hang tháng; 
thrc hin nghiêrn tüc ch d sinh hoat  chi b theo chuyên d h.ng qu; tang 
cu?mg cong tác quán 1, giáo diic, rèn 1uyn và phát trin dàng viên; lam t& 

cong tác bão v chInh trj ni b, thi dua khen thrnng. 

- Hang näm và giüa nhim kS'  2020 - 2025, can cü vào kt qua kiêm diem 
tp th và cá nhân, lãnh dao  cp üy phâi khn trucmg xay drng, ban hành k 
hoach khc phiic nhtng han  ch, yu kern trong cong tác lãnh dto, chi dao  và 
t chüc thirc hin theo chüc näng, nhim vii duçyc phân cong. 

2.3. Tang ctrô'ng cong tãc kim tra, giám sat, thi hành k5 Jut Bang; 

chü trQng nâng cao chat hrçrng, hiu qua các cuc kiêm tra, giám sat 

2.3.1. Myc tiêu: 

Chü tr9ng kim tra, giárn sat vic thirc hin quy ch lam vic, quy ch phii 
hçp cüa c.p üy, chi b; vic sinh boat chi b, giü gin dao  drc, li sing cüa can 
b, clang viên; thirc hin nhim v11 dixçc giao, chp hành Diu l Bang. Quan 
tam kim tra khi có du hiu vi phm di vani t chüc clang và clang viên, tang 
cung giám sat vic thirc hin kt lutn sau kim tra. Hang näm, 100% cp Uy, 
üy ban kim tra hai cp cüa Bang b xp ba1  hoàn thành nhim vi cong tad 
kirn tra, giám sat; trong do có 80% cp üy, üy ban kim tra hai cp xp loai 
hoàn thành tt nhiêm vu trâ len. 

2.3.2. Nhim vy và giáipháp cy th 

- Xây drng, trin khai thirc hin hiu qua chucmg trInh cOng tác kim tra, 
giám sat toàn khóa, hing nàm; thrc hin nghiêm nguyen t.c, quy ch lam vic dã 
ban hành; kjp thi quail trit các chi thj, nghj quy&, quy djnh cüa Trung iiang, 
cüa cp u' cp trên v cOng tac kirn tra, giám sat và thi hành kS'  lut Bang. Tang 
cir?yng kim tra, giám sat t chirc clang và can b, clang viên, nht là can b lãnh 
dao, quãn l thuc phm vi quãn l; xan l nghiêm can b, clang viên có hành vi 
tharn nhung, nhüng nhiu trong thirc thi cong vii. 

- Ban hành và t chirc thirc hin t& Kt lu.n "Nâng cao chit hrcing cong 
tác kim tra, giám sat trong Bang b KhM Ca quan và Doanh nghip tinh"; k 
hoach thirc hin d an nâng cao ch.t krçing cOng tác kim tra, giám sat cüa t 
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chirc cci s& clang cüa Ban Ththng vi Tinhüy. 

- Chi dao  t chirc cong doàn nâng cao ch& lucing hoat dng ban thanh tra 
nhân dan. Quan tam chi dao,  phi hçip dng b, tMng nht hoat  dng cüa cong 

tác kim tra, giám sat và thi hành k 1ut cüa Dãng vói cong tác kim tra, giám sat 
và thi hành k' 1u.t cüa các t chüc doàn th chInh tn - xã hôi. Phi hap chit ch 
vri lãnh dao  chuyên mon chii trQng chi dao  cong tác kim tra, kim toán ni b 
trong các ca quan, dan vj. 

- Các cp ñy phi hap vâi lãnh dao  ca quan, dan vj, doanh nghip tao  diu 
kin, ca ch cii th cho các doàn th chInh trj - xä hi thrc hin t& nhim vi 
giám sat, phãn bin di vi vic xây dung, thirc thi chü truang, duäng i( cüa 
Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nithc; vic tu duO'ng, rèn 1uyn dao  drc, 
1i sng cüa ngix?i dung du, can b chÜ ch& vã can b, clang viên; vic th?c 
hin cong tác kim tra, giám sat cüa Dâng. 

2.4. Quan tam Iãnh dto thirc hin tt cong tác dan vn; tiêp tic dOi 

mói phirong thfrc, ni dung hott dng cüa các doàn th chInh tr! - xà hi 
và Hi Khuyn hoc Khôi 

2.4.1. Myc tiêu: 

Phn dAu chi dao  100% co quan, dan vi trong các ban, s, ngành cap tinh 
ban hành Quy ch cOng tác dan 4n. H&ng 11am, các th chüc doàn th chInh trj - 
xâ hi và Hi Khuyn h9c Khôi xp loai vü'ng manh,  xut sac. 

2.4.2. Nhiçm vy và giáipháp cy thJ: 

- Lam t& cong tác ph& hçrp vOi Ban Dan 4n Tinh üy d theo dOi, chi dao 
cap üy ca sâ trirc thuc phi hap vi lãnh dao  chuyên mon xây drng, rà soát, 
süa di, ban hành Quy ch cong tác dan 4n cüa h thng chInh trj trong các 
sO', ban, ngành, doàn th cap tinh; chi dao  ban hành và t chüc t& Quy ch 
cOng tác dan vn cUa Dâng üy Khi nhim k' 2020 - 2025, Chi thj v "Tang 
cuO'ng sir lânh dao  cUa cap Uy Dãng di vO'i các t chirc doàn th chInh trj - xã 
hi giai doan 2021 - 2025". Lânh dao,  chi  dao  và thirc hin nghiêm trách 
nhim tip cOng dan, di thoai, giãi quyt các phãn ánh, kin nghj cña Nhân 
dan cüa các cap üy clang, ngtrOi dung dau cap üy, ca quan, dan vj, to chüc. 

- Nghiên cüu, xây drng và ban hành quy djnh v vic lãnh do các doàn 
th chInh tnj - xã hi trong ca quan, dan vi tham gia gop , phàn bin di,r thão 

các ca ch, chInh sách, van bàn cüa cap üy ca sO', lãnh dao  sO', ban, ngành. 
Thirc hin nghiêm tüc ch d djnh kS'  lam vic vâi doàn th chInh trj - xä hi 
cüng cap theo quy ch lam vic. Hang nàm, cap üy clang phâi có trách nhim 
cho kin v k hoach hoat dng cña các doàn th tric thuc; chü tr9ng dào 
tao, bi duö'ng di ngQ can b doàn th 0! ca sO'; tao  diu kin cho cac doàn th 
tham gia gop xây drng Dâng, ca quan, doanh nghip; lam t& cong tác phát 
tnin doàn viên, hi viên trong các doanh nghip tu nhân. 
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- Chi dio các doàn th chInh trj - xã hi quan tam di mâi ni dung, 
phixang thüc tuyên truyên, vn dng; sü diing có hiu qua các trang thông tin 
din tü, bàn tin, tp san cüa Ca quan, dan vj và mtng xa hi. Trong do, chü 
tr9ng ph bin, tuyên truyn tao  sr dng thun cña di ngü can b, dãng viên 
và ngtthi lao dng di vâi các chü trixang cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cña 
Nhà nithc, cña ngành, cüa doanh nghip và vic th'rc hin nhim vi chuyên 
mon cüa ca quan, dan vj, doanh nghip; tang cu&ng sü diing mng xã hOi  d 
tuyên truyn guang ngithi t&, vic t&, du tranh phàn bác có hiu qua vâi các 
thông tin xu dec, xuyen tac,  sai lch. 

- Hang 11am, Doàn Thanh niên Khi ban hành k hoach phát trin t chirc 
doàn thanh niên trong doanh nghip thuc Khu Kinh t Nghi San và các Khu 
cOng nghip. Các doàn th chInh trj - xA hi tWc  thuc chi dto doàn th cci s& 
xây drng, lam t& cong tác tham mixu cho cp ñy v k hoch bi duO'ng cam 
tInh dãng hang näm; cn uu tiên phát hin, bi duo'ng cam tInh dãng là nhung 
doàn viên, thanh niên ru tü trong di ngü h9c sinh, sinh viên, nhüng nguo'i trirc 
tip lao dng, san xut trong dan vj; nâng cao cht lucmg k& np dãng viên 
mói; quan tam t chüc các hoat dng nhm giüp do' di ngQ cong than, ngithi 
lao dng trong các doanh nghip trrc thuc Khu kinh t Nghi San và các khu 
cong nghip, Co th chi.'rc dãng trirc thuc Dãng üy Khi; nghiên ci'ru xây dirng 
mO hlnh kt nghia, dng bath giüa t chi'rc dâng trong cci quan hành chInh nhà 
nu&c vói t chüc dàng trong doanh nghip. 

2.5. Lãnh dio thirc hin cong tác ni chInh, phông chOng tham nhüng 

và cãi each tir pháp 

2.5.1. Myc tiêu: Nâng cao hiu lirc, hiu qua cong tác phông chng tham 
nhüng, lang phi; thirc hin t& chucing trInh, mic tiêu cài cách tu pháp. 

2.5.2. Nhiçm vy và giáipháp cy th 

- Bi thu cp üy phái trijc tip lãnh dao,  chi  dao  và chju trách nhim cao 
that v cong tác ni chInh và phông, chng tham nhüng, lang phi; can cü 
thim vii chInh trj trong tüng giai doan  d xây dirng chuang trInh, k hoach và 
các giãi pháp trin khai cong tác sat, dung tInh hInh th?c t. Ctp üy trong cci 
quan, dan vj khéd ni chInh tang cumg cong tác phi kt hçip trong thirc hin 
thim vii chuyên mOn; chi dao  nâng cao cht luçing ban hành van bàn quy 
pham pháp lut, t chüc thi hành pháp 1ut và tham muu v các v.n d pháp 
lut; nâng cao cht luçing cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut; 
dam bâo phü hçip, thit thirc, hiu qua. 

- Ban hàth và t chüc thrc hin K hoach thirc hin d an nâng cao hiu 
1irc, hiu qua cong tác phông, chng tham nhUng, lang phi trên dja bàn tinh cüa 
Ban Thu&ng vi Tinh üy. Nguâi dirng dAu cp üy, cci quan, dan v, doanh 
nghip phâi nêu cao trách thim trong lath dao,  chi  dao  tang cuing cong tác 
d.0 trath phOng, chng tham nhüng, lang phi gn vâi vic d.y math  hçc tp và 
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lam theo tu tu&ng, dao  dirc phong cách H ChI Minh; chi do các t chirc doàn 
the chInh tn - xã hi trrc thuc tAng c1zmg tuyen truyn, vn dng doãn vien, hi 
viên, tIch c11c tham gia giám sat, phãn ánh, t cáo, cung cp thông tin v hành vi 
tham nhing cho co quan, to chüc, don vi, cá nhân có thm quyn trong vic phát 
hin, xü l tham nhiTing; chü dng pMi hQp vâi các Co quan, don vj, doanh 
nghip tp trung rà soát nhüng quy djnh, hiióng dn và thirc hin t& cong tác 
phông, chong tham nhüng, lang phi; thirc hin vic kê khai tài san, xác minh 
bàn kê khai tài san cüa can b dàng viên, chuyn di vj trI cOng tác theo d'cing 
quy djnh cüa pháp lutt. 

- LAnh dao,  chi do phát huy cao d quyn dan chü cüa Nhân dan, xây 
drng và hoàn thin co ch d Nhân dan, các t chüc doàn th và Mt trn T 
quc thirc hin có hiu qua vic giám sat di v6i hot dng tir pháp. CAp uy 
trong co quan Uy ban Mt trn To quc tinh và các t chirc thành viên chi dao 
lam t& chüc nAng giám sat, dng viên Nhân dan phát hin nhUng h?n ch& 
khuy& dim trong ho?t dng tu pháp, qua do kin nghj vâi các Co quan tu 
pháp khc phiic, sira chüa. TAng cung vai trO cüa các phuo'ng tin thông tin 
dii chüng trong vic tuyên truyn, cung cAp thông tin chInh xác, khách quan 
ye' hoat dng tu pháp. 

2.6. Bi mó'i phong cách, Iê lôi lam vic, nâng cao nAng Itrc lAnh tho, 
9 9 9 9 A' 9 9 

chi dto cua Bang fly Khoi va cap uy co' so' 

2.6.1. Myc tiêu: Tip tiic di mó'i, nâng cao nAng lirc lAnh do, chi do cüa 
cAp üy cac cAp; phát huy dan chü, thirc hin nghiêm quy ch lam vic, nguyen 
tic tp trung dan chü, các quy djnh cüa Trung ucmg, cüa tinh; sâu sat co s, chi 
dao kjp thai, hiu qua các nhim vii chuyên môn, cong tác xây dirng Dãng. 

2.6.2. Nhim vy và giáipháp cy the 

- Các t chüc cüa Dàng và dâng vien, nhAt là t chüc, clang viên hoat dng 
trong các co quan nba rnr&c vüa phài guong miu tuân thñ Hin pháp và pháp 
1u.t, vi'ra phãi nêu cao vai trô tiên phong trong thirc hin chü trircrng, dithng 1êi, 
các quy djnh cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nrnrc. 

- Tp trung lAnh dao,  chi  dao  kiên quyt, giám sat ch.t chë vic ci,i th 
hóa, th ch boa, t chi.'rc thirc hin nghj quy&; coi tr9ng kim tra, giám sat, 
don dc, so kit, tng kt vic thirc hin nghj quyt, quy djnh, chi thj, kt lu.n 
cüa Dâng, bào dam hiu hc, hiu qua. CAp üy trong Co quan nhà nurc cüng 
vai lath dto chuyên mon lam t& vic quán trit, tuyên truyn, thirc hin Quyêt 
djnh 238-QD/TW, ngày 30/9/2020 cüa Ban BI thu Trung uang Dãng ban hành 
quy ch pMi hçrp giia Ban Tuyên giáo cac cAp vói co quan nhà nuâc cüng cAp 
trong vic thirc thi pháp lut, trin khai k hoch phát trin kinh t - xA hi, giãi 
quy& cac vAn d ni cm, Nhân dan quan tam. 

- CAp üy clang phài ban hành chucmg trInh cong tác toàn khóa cüa Ban ChAp 
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hành, chucmg trInh cong tác h.ng näm cña Ban Thuông vii hotc Thuô'ng trçrc cp 
Uy. Ni dung chuang trmnh cong tác toàn khóa, hang näm c.n barn sat miic tiêu 
cüa nghj quyêt dai  hi nhim k' d cii th hóa thành các nhim vl, giái pháp; 
trong do, quy djnh rô trách nhim tham muu, t chirc thic hin và thii gian hoàn 
thành cüa tp the và cá nhân; djnh kS'  sa kt, tng kt và b sung nhftng ni dung, 
giài pháp khc phic nhüng tn tai, han ch dà duqc chi ra trong qua trInh t chüc 
thuc hiên. 

- ChU dng phi hçip vâi lãnh dao  chuyên môn, doanh nghip rà soát, si'ra 
di, b sung, ban hành mt s quy djnh, quy ch v cong tác can b, cong tác 
thi dua - khen thithng; tao  ca ch cii th d bâo v ngri darn noi, dam lam 
nhm nâng cao näng 1irc lãnh dao,  chi  dao  cüa t chüc dàng, süc chin du cüa 
dáng viên. Chü tr9ng thijc hin nghiêm tue quy ch lam vic nhim k' 2020 - 
2025; các quy djnh v nêu guang d6i vâi can b, dáng viên nht là vai trO, 
trách nhim cüa nguài di'rng du ctp üy, cor quan, dcm vi, doanh nghip Va 
doàn th trirc thuc. 

- Hang nàm, cp üy dàng ban hành k hoach phân cOng cp üy viên di,r 
sinh hot chi b trirc thuc. H.ng tháng, tng hqp thông tin ni b, tlnh hInh th?yi 
s1r, cp nh.t kin thüc mâi phic vii sinh hoat chi b djnh ks'; kjp thii chuyn tài 
dn cp üy tnrc thuc, bI thu chi b qua trang thông tin din tCr, h thng van bàn 
din ttr ni bô. Tip tic lam tt vic xây dirng dir thão d cucmg h9c tip,  triên 
khai thirc hin nghj quyt cung cp cho cp üy trrc thuc. Don d&, theo dOi, 
dánh giá viêc cp Uy, doàn th chInh frj - xã hi trtrc thuc ban hành, triên khai 
chucmg trInh hành dng thirc hin các nghj quyt trong nhim ki 2020 - 2025. 

III. TO CH15'C THVC HIN 

1. Can cü vào Chiiang trinh hành dng nay và tInh hInh thrc t cüa các 
loai hInh TCCSD trong Dâng b Khi, các c.p Uy co si chi dao,  lam tot cong 
tác phi hçip vâi lãnh dao  các sâ, ngành, dan vj, doanh nghip xây dirng 
chucmg trInh hành dng cüa dun vj, t chirc trin khai th?c hin nghiêm tüc d 
sam dua nghj quyt dai  hi các cp, nhim k' 2020 - 2025 vào cuc sng. 

Cp üy cor sa, doàn th chInh tr - xã hi trirc thuc gui Chuang trInh hành 
dng thc hin nghj quyt dai  hi dàng b các cap, nhirn 2020 — 2025 ye 
Ban Thuing vi Dàng üy Khi (qua Van phOng) trtthc ngày 6/8/2 021. 

2. Các dun vj duçc giao chü trI tham muu các chucing trInh, ni dung 
cong vic, tp trung trin khai th?c hin bào darn cht liiçmg t& nh.t, trong do 
phãi lam rO mvc  tiêu, nhim vi, giài pháp nMt là giai pháp ngun lirc dê thirc 
hin các chuang trInh, d an, ca ch, chinh sách; trInh Ban Thuäng v%T, Ban 
Chip hành Dàng bO Khi bão dam dung thi gian quy djnh. 

3. Uy ban kim tra và cac Ban cüa Dãng üy Khi tAng cuang quán trit, 
tuyên truyn và kim tra, giam sat vic trin khai thirc hin nghj quy& dai  hi 
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clang các cp, nhim k' 2020 - 2025 các t chüc clang, doàn th chInh trj - xã 
hi trirc thuc. 

4. Van phông phi hcrp vii các ban, doàn th chInh trj - xã hi cüa Dãng 
üy Khi vã cp üy ca sâ, hang näm tng hçp, báo cáo kt qua thirc hin 
Chng trInh hành dng nay vâi Ban Thung vii Dâng u Khi. 

Chwo'ng trInh hành d5ng nay thay the' Chu'crng trmnh hành d5ng s6 12-

CTr/D UK ngày 07/4/2021 cia Ban Chá'p hành Dáng bç5 Khdi./. 

Noi nhân: 
- Ban Thix?mg vi Tinh u (báo cáo), 
- Các Ban cUa Tinh üy (b/c), 
- Các d/c UV BCH DBK, UVUBKTDUK, 
- Các ban, doàn the cUa Dáng u Khôi, 
- Các ctáng U3 , chi b cc 
-LmiVP. 



BANG 
BANG 
VAD 

HHOA 
UAN 
INH 

BANG CONG SAN VIT NAM 

NGHI QUYET DiM HOT 

(Ban hành kern theo 

PHU LUC 

cAc CHU'NG TR1NH, BE AN, KE HOCH THIC FIIN 
BANG BO KHOI LAN TH15 XX, BANG BO TfNH LAN THI1 XIX, N}TIM K 2020 — 2025; 

NGHI Q  UYET DAI HOI DANG TOAN Q  UOC LAN TH('J'XIII 

chiwng trinh s/ -CTr/DUK, ngày 20 tháng 7 nàrn 2021 cia Ban cha'p hành Dáng bc5 Kh6i) 

TT Ni dung chirong trInh, d an 
Co quan 
chuãn bj 

Thôi gian trinh 

TrInh Ban 
Thuô'ng viii 

BUK 

TrInh BCH 
Bang b 

Khi 

TrInh 
BTV Tinh 

üy 

I Lãnh dio thirc hin nhim vu chuyên môn, các khãu dt phá, chu'o'ng trInh trQng tam 

1.  

Chuorng trInh tang ctx&ng sr 
lãnh dio cüa cp üy dôi vói 
vic xây dirng ca quan, dan vj, 
DN van hóa, kiêu mu, cong 
dan kiu miu 

Ban Tuyên 
giáo Bang Uy 
Khi Qu II näm 2021 X 

2.  

D an xây dirng phông h9p, hi 
nghj trirc tuyn cüa các cap üy 
Co sâ; tang ci.r&ng irng d%ing 
CNTT trong quán 1, diêu hành 

Van phông 
Dâng Uy KhÔi 

Qu II nàm 2021 
X 

3.  
K hoach  thirc hin Chiiong 
trInh tang cu&ng sr lãnh dao  cüa 
cp üy dôi vâi vic xây drng co 

Ban Tuyên 
giáo Dãng üy 
Khôi 

Qu III näm 2021 
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quan, doii vj, DN van boa, kiu 
mâu, cong dan kiêu mu 

Chucmg trInh lien kt hçip tác 
san xuât, ch bin, tiêu thii san 
phm hang hóa, djch vi giüa 
các doanh nghip trong Khôi 

Van phông 
Dâng üy Khôi 

QuInäm 2022 X 

Cong tác xây dirng Bang 

5.  

Chung trInh tip tiic nâng cao 
cht lisçxng cong tác giáo diic 
chInh trj, tu tuàng 

Ban Tuyên 
giáo Dãng üy 
Khi 

Qu I nàm 2021 X 

6.  
Chtrng trInh nâng cao näng lirc 
lãnh do cüa cap üy vâ cht 
luvng sinh ho?t chi b 

Ban T chirc 
Dáng üy Khi Qu I näm 2021 X 

D an s.p xp, kin toàn t 
chüc Ca s dãng triic thuc 

Ban T chüc 
Dãng üy Khi 

Qu II näm 2021 X 

8. 

K ho?ch  thirc hin Chucrng 
trInh trng tam nâng cao näng 
lirc lãnh dao và sirc chin dâu 
cUa các t chüc ca si dãng, tao 
chuyn bin rO net trong cong 
tác sap xp t chrc, b may và 
xây dmg di ngü can b cüa 
BCH Dãng b tinh khóa XIX 

Ban To chüc 
Dáng üy Khi 

QuIInam 2021 X 
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K hotch thirc hin Chuong 
trInh nâng cao näng 1irc lânh 

dio cüa cp Uy và cht 1uçmg 
sinh hoat chi b 

Ban T chüc 
Dáng üy Khi 

Qu II nàm 2021 

K hoach thrc hin Chrnmg 
trInh tip tic nâng cao chit 
luqng cong tác giáo diic chInh 
trj, flr tuOng 

Ban Tuyên 
giáo Dãng ' 
Khi 

Qu II näm 2021 

K hoch xây dirng chi.rcmg 
trInh phi hçip giüa Dãng üy 
Khi vri mt s &Tn vi CaP tlflh 
gop phn thüc dy thim vi 
chInh trj, Cong tác xây drng 
Dâng 

Van phông 
Dãng üy Khi 

Qu II nàm 2021 X 

12.  
K hotch phát trin t chüc doãn 
trong doanh nghip thuc Khu 
Kinh t Nghi SGn và các KCN 

BCH Doàn 
Khi Qu III näm 2021 X 

13.  
Kt 1un nâng cao chit luqng 
cOng tác kim tra, giám sat 
trong Dãng b Khôi 

Uy ban kim 
tra Dáng üy 
Khi 

Qu III näm 2021 X 

14 
Quy ch cong tác dan vn cüa 
Dãng üy Khôi 

Ban Tuyên 
giáo Dâng üy 
Khôi 

Qu III nàm 2021 
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15.  

Chi thj v tang ci.thng si lãnh 
dao cüa c.p ñy dâng di vOi các 

chüc doàn th giai dotn 2021 
- 2025 

Ban T chüc 

Dàng üy KhM 
Qu III nãm 2021 X 

16.  

K hotch thirc hin d an nâng 
cao cht hicng, hiu qua cong 
tác quán trit, trin khai thirc 
hin nghj quyt cüa Dáng cüa 
Ban Thu&ng vii Tinh üy 

Ban Tuyên 
giáo Dãng üy 
KhM Qu I näm 2022 X 

17.  

K hotch thirc hin d an nâng 
cao cht hrcing cong tác kim 
tra, giám sat cüa t chtrc ca s& 
dãng cüa BTV Tinh üy 

Uy ban kim 
tra Bang '' 
Khi 

Qu II näm 2022 X 

18.  

K hoach thirc hin d an nâng 
cao hiu hrc, hiu qua cong tác 
phông, chng tham nhüng, lang 
phi trén dja bàn tinh cüa BTV 
Tinh üy 

liJy ban kim 
tra Bang üy 
Khi Qu II näm 2022 X 

19.  

K hotch thirc hin d an thng 
cu?sng sir lãnh dio cüa cp üy 
dãng diii vâi cong tác van hóa 
trong thii k' day m?nh  cong 
nghip hóa, hin d?i  hóa và hi 
thp quc t cüa BTV Tmnhüy 

Ban Tuyên 

giáo Dâng üy 
Khi 

Qu III nàm 2022 X 
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