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Phin thfr nht 

T!NH HINH, KET QUA THVC HIN NHIM \ItJ 6 THANG BAU NAM 

Sáu tháng du näm 2021, Dai  hi Dâng toàn quc 1n th(r XIII và cuc bu 

ocr dui biêu Quôc hi khóa XV, tti biêu HDND các cap nhiêm k' 2021 - 2026 din 

ra, thành cong tot dçp, tao  khI th, 4n hi mth cho Ca rnrâc trong giai doan tip 

theo; tuy nhiên, là thcri diem dai  djch Covid- 19 trén the gii, trong nuóc din biên 

phirc tap, khó hthng gay khó khãn cho các hoat  dng san xut kinh doanh trên 

nhiu linh vçrc, tác dng tiêu circ dn dri sang cUa can b, dãng viên và ngu?i lao 

dng trong Khoi. Song, duâi sii lãnh dao,  chi  dao  quyêt lit cüa Tinh u, HDND, 
UBND tinh, Ban Chap hành Bang b Khôi và cap ñy Co sà dâ phát buy dan chü, 

doàn k&, sang tao,  tip tçic dôi mOi phuong thc boat dng, tp trung lânh dao,  chi 

dao di ngü can b, dãng viên và ngithi lao dng trong Kh,i quy& tam thirc hin 

"Mic tiêu kep"; vi'ra tIch clrc, quyêt lit phông, chông djch bnh Covid-19, vera 

khôi phiic phát trin kinh tê - xã hi, tich c1rc triên khai thc hin các nhim vii 

tr9ng tam, gop phn quan tr9ng vào kt qua dat  duçc cüa tinh trén cáo 1mb virc 

kinh t - xã hi, quOc phông an ninh, cong tác xây drng Dáng và h thông chInh 

tn. Cu th nhu sau: 

I. Kt qua lãnh do thijc hin nhim vi chinh trj 

1. TJ chá'c ccv so' ddng trong các ban cüa Tinh uj, Van phbng HDND và 

UBND tin/i dã länh dao,  chi  dao  di ngü can b, dáng viên và ngithi lao dng lam 

t& cong tác tham muu cho Tinh ày, UBND tinh ban hành, triên khai các nghj 

quyt, chuong trmnh, k hoach thirc hin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Bang, Nghj 

quyt Dai  hi Dâng b tinh 1n thà XIX, Nghj quyt s 58-NQ/TW cüa B Chinh 

trj (khóa XII). Kt qua ni bt cüa cong tác tham muu dã gop phân giüp Tinh ày, 

UBND tinh, Chü tjch UBND tinb th?c hin t& cong tao lãnh dao,  chi  dao,  diiêu 

hành và quán 19 nhà nithc trên dja bàn toàn tinh; the chê hóa và tO chic thirc hin 

hiu qua nhiu nhim vii tr9ng tam theo tinh th.n, ni dung cáo nghj quyet càa 

Trung uong, cüa Tinh ày, HDND tinh; lam can c1r quan tr9ng dê cap ày, lãnh dao 

cáo s&, ban, ngành, doàn th cp tinh lnh dao,  chi  dao  và t chüc thirc hin cáo 

nhim vii duçic giao dam bão thai gian, chat hrqng; tham muu kjp thai kin toàn 

các Ban Chi dao  cp tinh và dr thâo Co chat krçmg các van ban phiic v1i ni dung, 

chixong tnInh cOng tác, cáo kS'  h9p cüa Ban Thuàng vi Tinh ày, Thu&ng trirc 
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HDND tinh, Ban Can s Dâng Uy ban nhân dan tinh. 6 tháng du näm, di ngü 

can b, dãng viên, ngithi lao dng các sâ, ngành dã tham mixu, giüp UBND tinh 

chi dao, cii th hóa và trin khai thirc hin 63/63 nghj quyt cüa HDND tinh khóa 

XVII; các s&, ban, ngành thirc hin nhim vii dirçyc giao dat  99,85%, tang 5.322 
vic so vol cüng kS' , gop phn hin thirc hóa chü d näm 2021 là "Nàm th ch 
hóa, ci1 th hóa du&ng 161, chñ truang cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà 

nuOc, cüa Tinh üy, HDND tinh" vOi phuang châm hành dng "k cuang, sang tao, 

hành dng, trách nhim, hiu qua". 

2. ni chá'c cu sô ddng trong cdc dun vj kinh il- k9 thuit dã tp trung lath 

dao, chi  dao  lam tot cong tác tham mixu cho Tinh üy, HDND, UBND tinh chi dao, 

diêu hành hiu qua các nhim vii; gop phân cling cà tinh dat duc nhung kt qua 

tIch circ trong 6 thang dâu näm 2021, nhu: T6c d tang trixOng tong san phm trên 
dja bàn (GRDP) uâc dat  8,66%, cao han cüng k' näm 2020 là 4,96%, cao han tang 
truOng GDP cüa Ca nuOc là 3,02%. Sãnxuât nông, lam, thüy san dat  kt qua khá 
toàn din; san xuât cong nghip duy trI tôc d tang tru'Ong khá; mt so linh v1rc cüa 
ngành djch vii van phát trién 2 . Chucing trInh miic tiêu qu6c gia xay dung nông 
thôn mOi tiêp tiic ducc quan tam chi dao  thirc hin, dã có them 11 xã thrçc cong 
nhn dat  chuân NTM, 08 xa dat chuân NTM nâng cao, 01 xa và 22 thOn, ban dat 
NTM kiêu mu. Den nay, toàn tinh d có 8 dan vj cap huyn, 330 xã, 858 thOn ban 
dat chuân NTM 3 ; 30 xã dat  chuân NTM nâng cao; 02 xã và 85 thôn, bàn dat  NTM 
kiu rnu. Cong tác vn dng, xüc tin dâu tu và các boat dng kinh tê dOi ngoi 
tiêp tVc  duçc quan tam; dã to chüc don tiêp, lam vic vOi 10 doàn cOng tác cüa mt 
s6 dai  sr quán các nithc, tp doàn, cong ty iOn trong và ngoài nu'ót dê tranh thO 
vn dng, xOc tiên dãu tu vào tinh. 

Thu ngân sách nhà nu'Oc uóc dat  15.878 t d6ng, tang 5% so vó'i cüng ks', 
bang 60% d.r toán näm. Chi ngân sách dáp Ong yêu câu thirc hin nhirn vi trén 
các il'nh virc; vic buy dng v6n du tis tang 9,8% so vOl cüng kS'; giá trj giài ngân 
ithc dat  4.585 t d6ng, bng 46,4% k hoach,  tang 8% so vOi cüng ks', dirng thi 
6/63 tinh, thành ph6 có t' l giài ngân cao that ca nuOc; boat dng khoa h9c - cOng 
ngh ti6p tiic duçc day math,  dã triên khai thirc hin 1 ? thim vij khoa hçc — 
Cong ngh cp quOc gia và cap tinh (30 thim vii cap quôc gia, 147 thim viii cap 

tinh; nghim thu 20 nhim vli KHCN); tIch circ tham mixu triên khai thçrc hin 

khâu dt phá v KHCN thirc hin Nghj quyt Dai  hi Dãng b tinh lan thir XIX. 

Cong tác quãn l nhà nuOc v tài nguyen, khoáng san và bão v mOi trirOng duçc 

tang ci.rOng; dã giao, cho thuê, thu h6i, chuyên dOi mic dIch sO diing dat vOi tong 

din tIch 115,5 ha, cap 41 giây phép hoat dng tài nguyen nuOc v.v.. 

(1) Tài lieu báo cáo UBND tin/i, phién hQp thzscing Icj) tháng 6 nàm 2021 cza Van phông UBND tin/i. Tang s 

vic thrçc giao cia 22 don v/ thu5c UBND tinh là 20.173 vic (tang them 5.322 vic so vái 6 tháng ddu nám 2020), 

viêc thsc hin chcmn, qua hçmn là 30 vic, 

(2) NOng, lam nghiep, thüy san tang 3,47%. cao nhOt tt ru&c den nay. São hccmg luring thur vu Dong Xu6n dmt 910,8 nghin 

ran, tang 2,4% so vol cling /g); hu ht cay trcng du có nàng suá't cao hoi so vol cling Ic)); san /wcrng thft ho'i xut chung tang 5,6%, 

khai thác gã'tang 8,4% so vOl cling Ic)). Chi sá san xudt cong nghlep (lIP) 6 tháng ddu nOm tang 15,93% so vOl cling l', cO ,ihiu sOn 

phdm cOng nghiep chO yu tOng so vOl cling 1g, trong dO cO met s sOn ph.in tOng ,nnh nhu Thép cOc loQi gdp 2,6 ldn, giOy the thao 

tOng 29,1%, du On tOng gp 2,1%, du'O'ng kAt tin/i tang 25,/% v.v... 

(3) Sá x0 thOn, bàn dqt chudn NTMgiám so vOl cling /cj) là do trong nato 2021 CO 10 xO thu3c TP Than/i HOa 

thsçsc cOng bO len phs&ng. 
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3. Các tEi clth'c co so' clang kh6i van hóa, xâ h3i, bnh vin, trzro'ng h9c 
lânh dao,  chi dto và to chic thirc hin hiu qua các nhim vii chInh trj, sir kin 
quan trng cüa dat nuOc, cüa tinh. Tr9ng tam tuyên tmyn v cuc bu cfr dai  biu 
Quôc hOi  khóa XV và bâu cir di biêu HDND các cp, nhim kS'  2021 - 2026; cong 
tác phàng, chOng djch Covid- 19. Ngânh Giáo dic và Dào tto dã hoàn thành t& 

nhim vi näm h9c 2020 — 2021; cOng tác tuyn sinh vào lcp  10 THPT an toàn, 
nghiêm tüc, dung quy chê; giáo diic mEli nhcn tip tic duy trI thânh tIch cao 4 . Các 
tnrmg dti h9c, cao dàng, trung h9c chuyên nghip triên khai, t chic thc hin t& 
cOng tác tuyên sinh, cong tác day và h9c näm 2021 trong diu kin phông, chng 
dch Covid-19. Ngành Y tê dä thithng xuyên theo dOi, barn sat tlnh hInh, chü dng, 
tIch crc länh dao,  chi dto, triên khai thirc hin clang b, quyêt 1it, hiu qua các bin 
pháp phOng, chông djch Covid- 19, gop phân quan tr9ng trong vic không d dch 
bnh lay lan ra cong dông; hoàn thành ké hoach tiêm chUng phông, chông djch bnh 

Covid-19 (dct 1). Cong tác khám chia bnh, giám sat các djch bnh phát sinh trong 
müa h, v sinh ATTP duçc quan tam thtrc hin. Cong tác lao dng, vic lam và 
thirc hin chInh sách an sinh xã hi dixqc thirc hin day dü, kjp thi 5 . Thirc hin lôi 
kêu gçi cña Thu tuâng ChInh phü, các dm vj trong Khôi dà huO'ng img, tharn gia 

üng hO Qu5' phông, chông Covid- 19 cüa tinh vi tong tr giá gân 14 t' dOng (chiêm 

33,2% so vi toàn tinh). Trong do, các co quan, din vj cap tinh dóng gop 2,345 t; 

doanh nghip trong KhOi dóng gop 11,193 t dong. 

4. Các clang b3, chi b?3  Irong các co quan twphdp, ni chIn/i d lânh dao 
can bO,  clang viên, cong chic, ngui lao dng thirc hin tot chic näng, nhiêm vgi, 
gop phAn n djnh tInh hInh tr.t tir, an toàn xã hOi  trong tinh. COng tác thirc hành 
quyn cOng tO, kiêm sat hoat dng tu pháp, xét xu; vic thi hành các bàn an, cong 
tác thi hành an; thanh tra, kim ,tra, giãi quyêt khiêu nai  to cáo có nhiêu chuyên 
biên tIch circ, gop phân giai quyêt dirt diem nhiêu vi khiêu kin cong nguôi, phiirc 

tap, n djnh tlnh hInh an ninh chInh trj. COng tác xây diing, thâm djnh, kiêm tra van 

ban quy phm pháp lu.t trng buóc duqc nâng len; các hoat dng bô tr tir pháp 

thrc dy manh  thirc hin, clap ung ngày càng tot nhu câu cUa Nhân dan. 

Lam t& cOng tác tharn miiu cho Chü tjch'UBND tinh ban hành, phê duyt 

d.y dü, kjp thi các chwng trinh, kê hoach và to chic thc hin hiu qua nhim v11 

trong linh v1rc thanh tra, cOng tác tiêp cong dan, giai quyêt khiêu nai,  tO cáo, tu 

pháp, thi hanh an v.v... Dã tham muu cho lãnh dao  các co quan cap tinh thirc hin 

hiu qua vic tip cOng dan theo quy djnh; tham gia thâm djnh 100% van bàn 

QPPL trinh HDND, UBND tinh ban hành, dam bao kjp thyi, chat luçing, kha thi 

khi thirc hin; tham gia kin, thrn djnh 231 di,r thâo van bàn cüa TW, các sâ, ban, 

ngành; phi hçp, tham rnuu cho UBND tinh giài quyêt 105 vi vic, kiêm tra 1.032 

van bàn. Chi dao  trin khai 259 cuOc  thanh tra hàrth chInh, chuyên ngành; phát hin 

sai phm và kiên nghj thu hôi trén 1,8 t dOng; tT 1 thu hOi dat  84,6%. 

(4) Co 01 hQc sinh dcit huy chu-ong &ng tQi Kj) thi Olympic C/iOu A Thai BIn/i Dwcing, 56 hQc s/nh dqt giái 

tgi K thi hc sinh giOi THPT quc gia nOm 2021 (trong do, có 6 giOi nh6t, xIp thO 5 cO nut5c v sO giOi nhát,). 

(5) 06 thOng dOu nám dO giOi quyf vic lam cho 2 7.500 lao dng. bang 46,6% ke' hoach, tang 62,5% so vO'i cüng Iç. 

ThOm hOi tang qua cho trên 96.000 ngu'&i cO cOng v&i cOch mng; huy dng tO- nguOn xd hói hOa trên 470.000 suOt qua cho dôi 

twqng chinh sách, ho nghèo, gia dInh khó khOn và ngithi cao tuOi, cOp hO trçs 288 td'n gao cho 12.087 lup't ngi4-ãi dOn gap khO 

khOn trong dip  Tél Nguyen dOn. 
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5. Cdc dãngb3, clii b3 trong các co' quan báo ch4 các doàn tid chInh 14 - 
xã lzi và h3i nghê nghip, h3i dc thà dã lãnh c1to can b, dãng viên barn sat djnh 
hithng, chü truong cüa tinh thirc hin có hiu qua thim vi thông tin, tuyên truyn. 
Chi dao,  th?c hin san xuât mt s chrnmg trInh truyn hInh mâi, các tin, tuyn bài 

chuyên sâu nhân các sr kin chInh trj quan tr9ng cüa dt nrnc, dáp üng thu cu 
thông tin, sij lath dto cüa cap üy, chInh quyên và Nhãn dan trong tinh; gop phn 
dim các chü trircing, durng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc di vào 
cuc song; cO vu, dng viên các tang lop Nhân dan trong tinh thirc hin t& cong tác 

phOng, chông dich beth Covid- 19, dy mtnh hot dng san xut, kinh doath. 

Di ngü can b, dâng viên trong các doàn th, hi c.p tinh tp trung nâng 
cao chat luçrng cong tác tham muu, hu&ng dan, h trçY doàn viên, hi viên phát 
triên san xuât, nâng cao thu nhp, giãrn tr  1 h nghèo; tang cu?mg cong tác vn 
dng, két np hiviên, doàn viên, phát triên them to chirc doàn, to chüc hi; tIch 

ci,rc triên khai nhiêu hott dng thiêt thirc, có nghia nhân dp "Tháng Cong nhân", 
"Tháng Thanh niên"; chi dao  nêu cao trách thim, nghia vii cong dan, tIch circ 
tuyên truyên và tham gia bâu cir di biêu Quoc hi khoá XV và dai  biu HDND 
các cap, nhim kr  2021 — 2026; chü dng xay dirng ni dung, chiro'ng trInh giám 
sat, phân bin xã hi näm 2021 và tong kêt5 nAm thirc hin Nghj quyêt so 02-

NQ/TU cüa Ban ThuO'ng vi Tinh üy ye "Tiêp t11c dôi mâi, nâng cao chat hxçng 
hoat dng cüa MTTQ, các doàn the chinh trj - xà hi giai doan 2015 — 2020". Chü 

dng, tIch c1rc, triên khai, phôi hcrp vâi các cci quan chi do các cap tIch circ tham 
gia cuc bâu cà dai  biêu Quôc hi khoá XV và dai  biêu FTDND các cap, thim k' 
202 1-2026; phát dng Phong trào thi dua "Cong nhân, viên chirc, lao dng, chung 
sirc, hin thirc hóa khát vçng xây drng quê huo'ng Thanh Hóa van minh, thjnh 
vtrçrng" giai doan 202 1-2030; triên khai Kê hoach thirc hin chizcing trInh "75 

nghIn sang kin, vuqt khó, phát trin"; chi do các to chüc cci s& hi cap huyn 
tiên hành dai  hi, tiên tOi dai  hi Hi LHPN tinh thim kS'  2021 - 2026. 

6. Các t chá'c co' so' dáng trong doanh nghp: cia chñ dng lath dao,  ph& 

hp vth lath dao  doanh nghip, phát buy vai trô, trách thim cüa dàng viên trong 

t chi'rc san xut, kinh doanh. Cci bàn các doanh nghip chp hành dñng các chñ 

triicrng cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc; triên khai nhiéu giài pháp 

thüc day san xuât, kinh doanh, thIch img viii tInh hInh mcci; tang cix?mg ing diing 

tin b khoa hçc, cong ngh vào san xuât; chü trçng xây dirng thucing hiu, day 
mtth hqp tác san xut, tiêu thii san phâm, hang boa, djch v1i giüa các doanh 

nghip trong KhOi. Chü dng dê xuât, phOi hçip vO'i lânh dao  doanh nghip kjp thôi 

tng hqp cac kin nghj, d xut, báo cáo vâi các cap, ngành tháo g kho khAn, 

vthng mc trong hoat  dng. Kêt qua, 6 tháng dâu näm tInh hInh san xuât, kinh 

doanh cci bàn n djnh và dat  kêt qua tIch circ; tOng doanh thu cüa các don vj 
(không k các Ngân hang) ithc dat  32.56 1 t' dOng, bang 45,02% kê hoach näm; 
trong s 80 doanh nghip báo cáo so lieu lqi nhun truác thuê, có 75 doanh nghip 
có lãi; np ngân sách dja phuang cüa các doanh nghip uc dat  3.250 t dông; giài 
quyêt vic lam thuing xuyên cho hon 22.000 lao dng; thu nhp bInh quân cüa 

ngui lao dng dat  7,5 triu dOng, t?o  yiêc lam mOi cho han 1.200 lao dng; cci 

bàn thc hin t& nghia vii di vói Nba nuOc, ché d chInh sách ye BHXH, BHYT, 
BHTN cho nguYi lao dng. 
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II. Cong tác xãy drng Bang 

Trong 6 tháng du nàm, Ban Chp hành, Ban Thuing vii Dãng Uy Kh& dã 
ban hành 353 van bán, xây dirng 01 d an trInh Ban Thu?mg vi Tinh üy, thng 
hqp 18 kiên nghj, dé xuât cüa các cap üy c s& trong doanh nghip báo cáo Chü 
tjch UBND tinh và các Co quan, don vj lien quan. Các cp üy dãng trong Dàng b 
Khôi dã quan tam, tp trung lAnh do, chi do và to chi'rc thirc hin toàn din các 

nhim vi cüa cong tác xây dimg Dãng theo dung chü trucmg, di.r?nig 1i cüa Dàng, 

chInh sách, pháp 1ut cüa N1ià nithc, các chucmg trInh, kê hoch dâ d ra; gop ph.n 

c11ng vii lath dto các s, ban, ngành, doàn th cap tinh và doanh nghip trong 

Khôi hoàn thành tot nhim vi chInh tn vâi mt s kt qua nhu sau: 

1. Cong tác chinh trj, tu' twöng 

Cp üy cac cp tp trung lãnh do, chi do trin khai thirc hin t& cong tác 
tuyên truyên gAn vâi các ngày lê, k nim lrn cña tinh, cüa dat mrâc, cüa ngành. 
Tp trung tuyên truyên, triên khai thijc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quc 
lan thir XIII cüa Dáng; các v.n bàn chi ctao ci1a Trung hang, cüa tinh ye phông, 
chong djch Covid-19. Chi dao,  to chüc nhiêu hoat dng chào m'i'ng k' nim 91 
nàm ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam; cuc bâu Cu di biu Quôc hi khóa 
XV, bâu cü dti biêu HDND các cap, nhim kS'  2021- 2026; so kêt 5 näm thrc hin 
Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh trj khóa XII ye "Day manh  vic h9c tp và lam 
theo tu tithng, dao  due, phong cách Ho ChI Minh"; triên khai thirc hin Két lu.n so 

01 -KL/TW cUa B ChInh trj khóa XIII ye tiêp tic thirc hin Chi thj 05-CT/TW cüa 

B ChInh trj khóa XII; hçc tp chuyên dê toàn khóa và chuyên dê nàm 2021 "H9c 

tp và lam theo tu tithng, dao  d'rc, phong cách Ho ChI Minh ye chI tr hrc, tr 

ci.thng và khát vçng phát triên dat nrnvc phôn vinh, htnh phuc". Lânh dao,  chi diao, 

thirc hin t6t vic nm bt tInh hInh tu tithng, djnh huàng du 1un xâ hi; nêu cao 

cành giác, Mu tranh, phãn bác các quan diem sai trái, thU djch tren mng xã hi; gop 

ph.n nâng cao nh.n thirc, tao sij thông nhât trong thirc hin nhim vi cUa di ngü 

can b, dãng viên và ngi.thi lao dng trong Khôi. 

Sáu tháng Mu näm, Ban Thumg vi1 Dãng Uy Kh6i dä t chirc 04 Hi ngh 
trrc tuyn do Trung hang, tinh to chuc 7  cho gn 13.000 krqt can b, dãng viên 

tham gia; to chUc 01 lop bM dixOng dáng viên mâi cho 241 dông chI; 02 lOp bôi 

dtröTlg dôi tisçmg kt np Dàng cho 450 quân chUng ixu tU. Tp trung lânh dao,  chi 

dao lam tt vic hçc tip, quán trit, viet thu hoach; xây dijng, triên khai th%Ic hin 

chirnng trInh hãnh dng thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu toan quôc lan thu 

XIII cUa Dãng, Nghj quyt Dti hi Dâng các cap thim k' 2020 - 2025(8), Chuung 

trInh hành dng th1xc hin Nghj quyt s 58-NQ/TW cUa Bô ChInh trj 9 ; quan tam 

(6) Dáng zy Khi ban hành 353 van bàn, gn: 01 NQ,13 KH, /2 CTr, 04 HD, 15/ C1 89 QD, 28 BC, 55 TB; d an sap 
xlp. kin toàn TCCSD trwc thuç5c Dáng b5 Khi. 

(7) Hi nghf báo cáo viên tryc tuyên bàn qu& do Trung u-ong là chü'c; hi nghj lruv luyên hQc tap, qudn trit Nghj quyét Dai 
h5i XIII cüa Dàng; h5i ngh/ tritc twydn bàn quc so' Mt 5 nOm thrc hin Chi thf 05-CT/TW cia B ChInh fri khóa XII và Hi nghf 

nghiên càu, hQc 41p chuyën d bàn k/uSa nhim /9) dgi hçäiXlflcüa Dáng tçzi 61 diam cdu ccrsà 

(8) V ké qua bài thu hoach  Nghj quyt Dai  h)i Dáng b tinh 1n thir XIX, cO 282/296 dng chi Bi thu, PhO Bi thu. UV BTV 

Dang üy, chi Uy cci sà thuc din BTV Dang Oy Kh6i quãn 1 nip bãi thu hoach dUng thôi gian quy dnh. Kt qua, có 16 bài xp loai 

xu.t sc (dat 5,7%), 140 bài xp Ioai t& (dat 49,6%), 83 bài xp loai khá (dat 29,4%), 43 bài xp ]oai dot yêu cu (dat 15,2%). 
(9) Tinh dn ngày 30/6/202 1, cO 69/176 dan vj np Chucing trinh hành dng thirc hin Ngh quy& 58-NQ/TW; có 76/176 

dan vj np Chuong trinh hãnh di)ng thi,rc hin Nghj quyét Di hi DUng cUc cp. 
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chi dao  xãy drng c quan, dan vi, doanh nghip dt chuân vAn hóa, dt danh hiu 
kiu mu'° . 

2. Cong tác 1Ei chá'c, can b, dáng viên và bão v chInh trj n?3i  b(3 

Ban This?ing vii Dãng üy Khi d süa di, b sung, ban hành mt s vAn ban, 
quy djnh, huàng dn ye cong tác t chirc, can b, dâng viên phü hçip vi các quy 

djnh mâi cüa Trung uo'ng, Tinh üy và tInh hInh thirc t cüa Dáng b Kh& ; dnh 
giá, xêp loai  chit luqng TCCSD trirc thuôc, tp th và Ca nhân can b lAnh dao,  quAn 
1 nAm 2020; tO chirc hi nghj giao ban các Ciim qu I 11am 2021; các dng chI Uy 
viên BTV, Uy viên BCH Dãng b Khé,i dir sinh hoat  vOi 17 chi b; tham gia thtn 
xét, dánh giá 41 can b, dãng viên thuc din Ban Thithng vii Tinh Uy quAn I dê 

thirc hin quy trInh bô nhim, bô nhim lai,  diêu dng, luân chuyn; quyt ctjnh chi 
djnh bô sung 40 chüc danh, cho thôi 02 chüc danh cp üy ca sM'2 ; thm djnh tiêu 
chun chInh trj di v9i 126 can b, dâng viên; quyt djnh k& np 376 dãng viên 

mâi, chuyên dãng chInh thirc cho 384 dng chI, xóa ten 04 dng chI, cho ra khöi 

dáng 01 dOng chI, chuyên sinh hoat dãng cho 484 dãng viên và d nghj phát Huy 

hiu Dâng cho 48 dng chI; dóng dâu k thut the dàng viên cho 177 dan vj; quyt 
djnh t.ng giây khen cho 32 TCCSD tr1rc thuc dat  tiêu chu.n TSVM tiêu biêu nAm 

2020, 38 chi b dat  tiêu chuân TSVM tiêu biêu 5 nAm lien tçrc và 99 dãng viên hoàn 

thành xuât sc nhim vi 5 nAm (2016 - 2020); quyêt djnh khen thtr&ng 51 tp the, 71 

Ca nhân trong Khi và dê nghj Chñ tjch UBND tinh tang bang khen cho 11 tp the, 

13 Ca nhân vi d có thành tich xuât sc trong h9c tp và lam theo tr tu&ng, dao  dt'rc, 

phong cách H ChI Mirth giai don 2016 - 2020. 

3. COng tác kim Era, giam sat và thi hành kj 1ut Dáng 

Cp u, t chüc dãng và u' ban kim tra các cp dã trin khai nhim vi kim 

tra, giám sat theo quy djnh cüa Diu 1 Dãngvà Chuang trInh kirn tra, giám sat 

nAm 2021. Chi dao  hirng dn vic giãi quyét tO cáo, khiôu nai  bâu cfr dai  biêu 

Quc hi khóa XV và dai  biu Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 - 2026 

cho c.p üy, t chirc dang và üy ban kim tra các cap; dánh giá két quA thirc hin 

Chi thj 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 cüa B Chmnh trj ye "TAng ci.thng s%rlAnh dao 

cüa DAng di vi cOng tác bAo v ngri phát hin, tO giác dâu tranh chOng tham 

nhQng, lang phi, tieu circ "; kt quA thirc hin Chi thj 33-CT/TW cüa B ChInh trj 

v tang cu&ng sir lAnh dao  cüa DAng d& vth kê khai và kiêm soát vic kê khai tài 

sAn nAm 2020. 

Trong 6 tháng du nAm, Ban Thithng v dA tin hAnh giám sat 04 to chüc dAng 

vA 08 Ca nhãn; kim tra 04 t chirc dAng. Cp Cry cci sâ dä kim tra 22 chi b và 131 

dAng viên; giAm sat 53 chi b vA 259 dãng viên. Uy ban kiêm tra 2 cap dA giám sat 44 

(10) Dn nay, cO 59 dcm vj dat  chun van hóa (33,5%); 18 dcin vi dat  danh hiu kiêu mu (10,2%); 33 dan vj dang k9 

khai trtrng, xay di,rng ccy quan, DN dt chun van hOa (28,2%). 

(11) Quy ch b nhim can bO,  giói thiu can b Crng cCr; quy dlnh  phan cong. phan cp quân I th chOt bO may và can b; 

hLrOng dn v quy trmnh, nOi  dung sinh hoat cp Oy, sinh hoat chi b và khung tiêu chi dánh giá, xp loai  chAt lixçing sinh hoat chi b; 

htn5ng dAn cu thA mt sA ni dung vA kAt nap  quAn chOng uu tO vào DOng và chuyAn dâng viên dr bj thành dãng vin chinh thirc; 

htràng dAn diAu kin, tiêu chuAn x& hc lap b6i duang nhn th(rc vA dOng và xët kAt nap  Dâng d6i tucing là hçc sinh, sinh viên 

(12) QuyAt djnh 22 dAng chi tham gia ban chAp hành, 10 ding chi giU chüc vi Oy viên ban thuang v',i, 6 dAng chI phO bi 

thu, 01 dAng chi bI thu, 01 dAng chI phó chO nhim UBKT dãng ui'; cho thôi tham gia ban thuang v 01 dng chi, chrc danh phO 
bithi.rOl ding chI cOa các cap uy casâ 
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t6 chüc dâng và 147 dáng viên; kim tra 20 t chüc dáng cp drri; kim tra 17 dâng 

vien có dâu hiu vi phm, qua kim tra kt 1un 17 dãng viên vi phm. Cp có thm 
quyên dInh chi sinh hoat  Dâng di vài 04 dãng viên; thi hnh k 1ut 17 dãng vien 
(trong do: khai trr 10 dãng viên; khiên trách 07 dãng viên); cp thi hành k 1ut: chi 
b trirc thuc dãng üy co s ra quyêt dlnh  k lut 07 dãng viên, Ban Thithng vii Dáng 
üy Khôi k' 1ut 03 dãng viên; Uy ban Kim tra Dãng üy Khi k lut 07 dãng viên. 

4. Cong tác dan v?in,  n3i chinh, d4m báo an ninh, fret 4i  cái the/i hành chinh 

Các cp ày dâng dã tp trung chi dao  dAy  manh  cài each thu tiic hành chInh 
trên các linh virc theo hurng cong khai, minh bach,  don giãn, thu.n tién và rat 

ngän thii gian giái quyêt cong vic cho t chirc, cá nhân, doanh nghip; rà soát, 

süa dôi, bô sung các quy chô, quy djnh v xây drng co sâ và thirc hin quy ch dan 

chü & co s&, xây dmg co quan, don vj, doanh nghip van hóa, kiu mu; tang 

cuông üng diing cong ngh thông tin trong cOng tác lãnh dao,  quân l, diu hành; 
tIch circ tuyên truyên, vn dng can b, dãng viên và ngu&i lao dng, Nhãn dan 

thirc hin các quy djnh ye phOng, chông djch Covid- 19, tham gia Cuc bAu ci:r dai 

biêu Quôc hOi  khóa XV và bAu cü dai  biu HDND các cAp, nhim kS'  2021 - 2026; 
so kêt 5 näm th1rc hin Kt lun 1 20-KL/TW cüa B ChInh trj "V tip tic dAy 

manh, nâng cao chat hrqng, hiu qua vic xây dirng và thirc hin Quy ch dan chü 

& Co s& Den nay, dã có 100% co quan, don vj cap tinh to chàc Hi nghj can b, 

cOng chüc, viên ch&c; 66/81 doanh nghip to chüc Hi nghj ngr&i lao dng, djnh 

k' dôi thoai, lam vic vâi dai  din Cong doãn CO SO. CAp ày trong tnthng h9c, 

bnh vin chi dao  lam tot cong tác dôi thoai vOi h9c sinh, sinh viên; lAy kin gop 

cüa bnh nhân, ngu&i nhâ bnh nhân ye cong tác khám chüa bnh, tinh than, thai 

d phiic vu. 

Các cAp ày quan tam ph& hçip v&i lãnh dao  don vj, tip ti1c trin khai th1rc 

hin nghiêm tüC các quy djnh cüa Dãng, Nhà nithc v cOng táC phOng, chng tham 

nhüng, trQng tam là Kt lu.n s 1 0-KL/TW cüa B ChInh trj ye vic tip tiic thirc 

hin Nghj quyêt Trung uong 3 (khóa X) gAn vói vic thirc hin Nghj quyêt Trung 

uong 4 (khóa XII); hixâng dn can b, dãng viên kê khai tài san, thu nhp dam bào 

tInh minh bach,  thüc, trách nhim trong thirc hành tiêt kim, chông tham nhung, 

lang phi; cong tác giü gin ANTT, an toàn trong co quan dugc dam bão; quan tam 

nhc nh& di ngü Can b, dâng viên và ngu&i lao dng üiig xà phü hp, dung quy 

djnh khi tham gia mng xã hi. 

III. Lãnh do các doàn the chInh trj - xã hi và Hi Khuyên h9c 

Tp trung chi dao,  hu&ng dn các co S& trrc thuc tIch circ th chàc các 

phong trào thi dua thirc hin các miic tiêu, nhim vii cüa co quan, don vj, doanh 

nghip; tuyên truyn, vn dng doàn viên, hOi  viên tIch circ tham gia thirc hin 

quyn và nghia vi cong dan trong Cuc bAu Ca di biu Quôc hi khóa XVva dai 
biu HDND các cap, nhim k' 2021 - 2026; chi dao  to chüc thành cOng Diên dan 

"Ca tn Kh,i Co quan và Doanh nghip tinh vói bâu Ca dai biêu QuOc hi khOa XV 

và di biu HDND các cAp, nhim kS'  2021 - 2026"; tIch CIrC tuyen truyên vâ thirc 

hin nghiêm các quy djnh v phông, chng djch Covid-19 gän v&i các phong trào, 

boat dng an sinh xã hi, nhân dao  tü thin. 
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Doàn Thanh niên Khi tuyên truyn và t chi.'rc nhi&u hot dng k nim 90 

näm ngày thânh 1p Doàn TNCS Ho ChI Minh; Tháng Thanh niên nàm 2021; 

tuyên drnmg 52 can b, doàn viên xuât sac, tiêu biu và 245 em thiu nien, nhi 
dông dA có thành tIch xut sc trong näm hçc 2021; giói thiu 419 doàn viên uu tü 

hçc lap dôi tucmg kêt np Dãng; 186 doàn viên uu tü diiçic kt np vào Dáng; t 
chIrc 30 dqt tInh nguyen, bàn giao 06 ngôi nhà khàn quãng do, nhà tInh nghia, nhà 

di doàn kêt, g.p mt, dng viên, ho trçY 63 DVTN Co hoàn cánh khO khän trong 

cuc song, tOng kinh phi trén 1,3 t' dng; 4n dng can b, DVTN tham gia hin 

máu tInh nguyen, kt qua hin duçic 910 dan vj máu. 

Cong doàn Viên chüc tinh to chüc phát dng Phong trào thi dua "COng 

nhan, vién chirc, lao dng, chung sirc, hin thirc hóa khát v9ng xây drng quê 

huang Thanh Hóa van minh, thjnh virçmg" giai dotn 2021 - 2030; trin khai thrc 

hin chuang trInh "75 nghIn sang kin, vut khó, phát trin". Dn nay, có 54/54 

CDCS xây drng kê hoch thirc hin và k) giao rOc thi dua; pMi hçip vài Cong 

doàn Viên chrc Vit Nam, LDLD tinh trao 64 suit qua và 02 ngôi nhà cho doàn 

viên có hoàn cãnh khó khàn, tng trj giá trên 161,5 triu dng; vn dng tham gia 

hin máu nhân ctao, kt qua hin duçic 300 dcm vi máu. 

Hi Ciru Chin binh Khi quyt djnh chi djnh 04 dng chI ChU tjch, 04 dng 

chI Phó Chü tjch Hi; quyêt djnh giãi the 03 t chüc co so hi; tin hành kim tra, 

giám sat cci sO hi näm 2021 theo k hoach; duy trI và t chi:rc t& các hoat dng 

nghTa tInh dng dOi. 

Hi Khuyn hçc Khi $p trung chi dao  cp cci sO t chüc dai  hi, hi nghj 

nhim k' 2020 - 2025; chà dng phi hqp vOi các doàn th trong cci quan, &m vi, 

doanh nghip thrc hin tt cOng tác khuyên hçc, khuyên tài, xây drng xã hi hçc 

tip. Dn ngày 30/6, cO 85/89 dcrn vj dà t chirc thành cOng dai  hi, hi nghj; quyêt 

djnh thành 1p mOi 02 t chüc Ca sO hi, nâng tng sé t chCrc co sO tr1rc thuc len 

89 dan vj vOi han 13.000 hi viên; chu.n bj các diu kin t chüc Dai  hi Hi 

Khuyn hçc Khi, nhim kS'  2021 - 2026. 

IV. Mt s hn ch, yu kern và nguyen nhãn 

1. mm c1, yEu kern 

Ben canh  nhUng kt qua dat duc, 6 tháng nàm 2021 cOn mt s han  ch, 

yu kern, do là: 

1.1. V länh dao thuc hiên nhiêm vu chInh trj 

- Cht krçing tham mru cho lãnh dao  các ban, sO, ngành cp tinh 0 mt s ni 

dung, nhim vi duçic giao chit luçing cOn th.p, chi.ra dáp 1rng yêu câu; cOn tlnh trng 

mt b phn can b, cOng chüc, viên cht'rc cO biu hin gay khó khän, phiên ha, sách 

nhiu khi giãi quyt cOng vic gay birc xüc cho doanh nghip và ngui dan. 

- COng tác nm tInh hInh và tham mru chi dao  giãi quyt các vn d phát sinh 

0 co sO có lüc, có nai chua kjp thOi. Cong tác phi hçTp d giài quyt nhtthg vithng 

mac, bt cap, kho khän giCa các co quan, don vj, các th chOc, cá nhãn chiia cao. 

Cong tác cãi each hành chInh, cãi thin môi tnrOng dâu tix kinh doanh chua dat  miic 
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tiêu d ra; chi s cãi cách hành chInh dimg thir 29/63, chi s nàng 1irc cnh tranh cp 

tinh diirng thr 28/63. 

- Mt sé, don vj chixa xây dirng quy ch phi hçp hoat dng gi[a c.p üy vi 

lânh do doanh nghip. Co 09 doanh nghip hot dng gap  nhiu khó khan, san 
xuât, kinh doanh không có lâi. N d9ng BHXH, BHYT, BHTN trong mt s doanh 

nghip van con cao, kéo dài nhiêu nam trithc day (Tng s tin nçi là 45,5 ti', trong 

do cO 2 doanh nghiêp nçi kéo dài CTCP Cong nghip tàu thüy Hoàng Long, thuc 

Dãng bO co sâ Khu cong nghip Hoàng Long và Cong ty C ph.n Xây dirng 

Hancorp2). 

1.2. V cong tác xáy dmgDáng 

- Mt s6 cp üy chi.ra quan tam t chirc cho can b, dãng viên nghe thông tin 

tInh hmnh th?i sir, dnh hi.ràng tu tithng; vic triên khai thim vi theo chuong trInh, 

k hoch cUa Dãng ñy KhM a mt s c.p üy cci s& cOn chm. Cht luqng h9c tp 

nghj quyêt dai  hi Dàng các cp chi.ra cao; mt s can b, dâng viên chua nghiêm 

tüc trong vic vi& bài thu hoch sau khi hçc tp nghj quyt. 

- Vic t chirc mt s hi nghj, lap hçc và ni dung hoat dng cüa các doàn 

the chua dat  kê hoach d ra. 

- Vic thirc hin ni dung hc tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách 

H ChI Minh, Nghj quyt Trung i.rcrng 4 khóa XI, XII trong sinh hoat chi b djnh 

kS' chixa ducic thi.r?mg xuyên; chua th%rc hin tot vic xây dirng kê hoach  và tO chüc 

sinh ho.t chi b theo chuyên d. 

- Mt s6 c.p üy viên chua nêu cao tinh than trách nhim, chixa thirc hin t& 

chüc nàng, nhiêm vi theo quy ch lam vic và phân cOng nhim viii trong cp üy. 

Con có dãng viên, cp Uy viên vi pham phãi xü l k' 1ut. 

2. Nguyen nhân cüa hin ch& yu kern 

Nhthig han  ch, yu kern do nhiu nguyen nhân, xong chü yu là do: 

- Dai djch Covid- 19 tip tic bñng phát, din bin phirc tap, khó kr&ng trên 

phm vi cã nuac, trong do có tinh ta dà tác dng den tInh hmnh sin xuât, kinh doanh, 

du ttx, djch vi & mt s linh v1rc khOng dat  kt qua nhu di,r kin. 

- Lãnh dao  cp üy trong mt s s&, ngành cp tinh chua d cao trách thim, 

thiu sang tao  trong t chi'rc thirc hin nhim vi cüa ngành, don vj và các cong vic 

duçic Tinh üy, UBND tinh giao. Co tInh trang thiu trách nhim trong phôi hqp 
giài quyt cong vic, lam phát sinh thu tçic hành chInh, th&i gian giài quyêt cOng 

vic kéo dài. Hiu 1irc, hiu qua quân 1 nhà nuOc & mt s ngành chua cao; k 

1ut, k cuong hành chInh chisa nghiêm; nàng 1%rc, thi'rc trách nhim trong thirc 

hin thim vi cüa mt b ph.n can b, cOng chirc, viên chirc cOn han  chê. 

- Mt s cp üy chua quan tam dung muc dk cOng tác giáo diic, rèn 1uyn và 

quãn 1 can b, dang viên, chua kjp th&i phát hin và xü l nghiêm nhUng tp the, cá 

nhân vi phim các quy djnh cüa Dãng, pháp luat  cüa Nhà nu&c. 
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Dánh giá chung: Sáu tháng du näm 2021, trong bi cãnh khó khän do tác 
dng cüa dai  djch Covid-19; nhung v&i sir chi dao  quyêt lit, kjp thii cüa Tinh u, 
HDND, UBND tinh, sij no Iirc, cô gang trong hoat dng cüa các cap Uy và di ngü 
can b, dâng viên, ngtthi lao dng trong các Co quan, don vj, doanh nghip trong 
Dáng b Khôi dä gop phân quan tr9ng vâo két qua chung cüa toàn tinh, nM bt là: 
Cong tác phông, chông dai  djch Covid- 19 duçic tp trung lânh dao,  chi  dao  thirc 
hin kjp thi, quyêt 1it, sang tao,  hiu qua nên dã kiêm soát tot tInh hInh, han  ché 
tôi da lay nhim trong cong  dông,  tao  diêu kin thun igi cho phát triên kinh té - xã 
hi cüa tinh. Tôc d tang truO'ng tOng san phm trên dja bàn uóc dat  8,66% cao 
nhât trong so các tinh Bäc Trung B và trong nhóm 12 tinh, thành phO cO tôc d 

tang tru&ng cao nhât cã nuOc. Tiên d th'irc hin và giái ngân von du tu cong 

nhanh hon so vâi cüng kr, trong nhóm 6 tinh, thành phô có t 1 giài ngân cao nht 

cá nuóc. Các lTnh virc van hóa — xä hi tiêp t%ic chuyên biên tiên b. Quôc phông — 

an ninh disçTc gi1t vng, trt tr an toàn xA hi dugc dam báo. Cong tác tham mixu 
th chê hóa, ci the hóa Nghj quyêt so 58-NQITW cüa B Chinh trj, Nghjquyêt 
Dai hOi Dãng b tinh lan thu XIX và Nghj quyêt Dai  hi Dáng toàn quOc lan thr 
XIII; Nghj quy& k' hçp thu 14, 15 HDND tinh khóa XVII duçic thrc hin khân 
truong, nghiêm tüc, dông b, sang tao,  phü hqp vi yêu câu nhim vi và thirc tê 
cüa tinh. Cuc bu cü dai biu Quc hi khóa XV và dai biêu HDND các cap 

thim k' 2021- 2026 trên dja bàn tinh din ra an toàn, dan chU, tiêt kim, dñng 

quy djnh cüa pháp lut và thành cong tOt dçp. 

Phân thir hai 

NHIM VJ VA GIAI PHAP TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2021 

Theo dir báo, 6 tháng cuM näm 2021, nn kinh t cüa dt nithc nói chung, 

trong tinh nói riêng tiêp tiic phiic hôi và có buóc phát trin nhung con tim n 

nhiu yu t6 rüi ro, khó lung, tht là tInh hInh thiên tai và djch bnh Covid-19. 

Ben canh  d, nhQng yêu kern ni tai  cüa nén kinh tê tinh nhà nhiu näm chua duçic 

khc phiic; nang 1irc, tinh than trách nhim cüa mt b phn can b, dàng viên, 

cOng chirc, viên chüc chixa dáp üng yêu câu nhim vii; là nhitng yu th tác dng 

bt lçii dn sir phát trin chung cüa tinh. 

Trén co si kt qua thrc hin 6 tháng du näm, d hoàn thành các chi tiêu k 

hoach chU yu nàm 2021, trong 6 tháng cui näm các cap üy Dàng trong toàn Dàng 

b c.n phn Mu n lirc, tp trung lãnh dao,  chi  dao  thirc hin t& mt so nhim vii 

tr9ng tam và giãi pháp chü yêu sau: 

1. Lãnh do thyc hin nhim viii chInh trl 

Lành dao,  chi do tip tiic th%rc hin quyét 1it, sang tao,  hiu qua "mic lieu 

kép": vua phOng, chng djch Covid-19, vüa phát triên kinh t - xä hi. Các cap üy, 

nht là ngu&i dung Mu cn tang cuing chi dao  di ngü can b, dáng viën và ngu?i 

lao dng nêu cao tinh thn trách nhim, tip tiic lam t& cong tác tham mini dê thirc 

hin dng b, quyt 1it, linh hoat, hiu qua các bin pháp phông, chng djch 

Covid-19; nghiêm chinh chap hành sr chi dao,  diu hành cüa UBND tinh, các bin 

pháp phOng, chng djch cüa ngành Y t. Trong do, cn chü dng rà soát, xây dirng 
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các phrnmg an, kjch bàn d kjp thvi üng phó vi mçi tInh hu6ng djch bnh có th 

xáy ra, nhât là nhüng dan vj tnth'ng hçc, bnh vin, doanh nghip sr diing nhiu 

lao dng; chü tr9ng các giài pháp dé duy trI, trng biiOc khôi phiic, phát trin các 

1oi hInh djch vii phiic vi d?.vi sng nhan dan, dam bào sir n djnh xa hi. Tip tiic 

tuyên truyên, khuyên khIch, dng viên nguôi dan, doanh nghip tham gia dóng gop 
Qu VLC xin phông, chng Covid- 19 cüa tinh; thirc hin t& vic tiêm vc xin trong 

cong dông theo kê hoch, quyêt djnh cüa cor quan có thm quyn; thi.thng xuyên 

phô biên quy djnh phông, chông djch bnh cho các dan vj, doanh nghip có dông 
cong nhân. 

Tang cithng phi hcp vâi lãnh dao  co quan, don vi,  doanh nghip, tp trung 

rà soát, dánh giá, lam rO kêt qua thirc hin cüa các chi tiêu theo Nghj quyt s 01 - 

NQ/TU, ngày 0 1/12/2020 cüa Tinh üy, Nghj quyêt so 02-NQ/DU, ngày 

14/01/2021 cüa Dâng üy Kh& và cüa ngành, don vj mInh d ra; xác djnh rO nhCthg 

chi tiêu dtt thâp, khó hoàn thành ké hoach và nguyen nhân; trên cci sâ do, b sung 

các nhim vii, giâi pháp, phân cong c11 th trách nhim d gop phn tp trung lãnh 

dao, chi  dao  thirc hin, phn du hoàn thành toàn b các chi tiêu d ra trong näm 

2021. Tr9ngtâm là: 

- Cp üy cci si trong các ban, s&, ngành, don vj quân 19 nhà nuOc lãnh do, 
chi do di ngCi can b, dãng viên nêu cao tinh than trách nhim, thumg xuyen sâu 

sat cci sä; lam t& cong tác tham mu'u trong vic d xut các giâi pháp, cci ch chInh 

sách dé tháo gi khó khàn cho doanh nghip, day nhanh tiên d giâi ngân các dir an 

có ngun vn du tu công, véin ODA. Chi dao  day nhanh tin d các chi.rcing trinh, 

k hoch, d an, dir an dã duçic phê duyt; lam t& cong tác phi hçip d tham mixu 

cho tinh ban hành day dü, dông b các quy hoach; day mnh thirc hin các bin 

pháp tang thu, phân Mu hoàn thành dir toán thu ngân sách nhà rnthc Ca nam; nâng 

cao chit krçing các hoit dng van hóa — xã hi, thirc hin tot các chInh sách an sinh 

xa hi; tang cix?mg quãn 19 nhà nithc v tài nguyen khoáng san, bão v mOi tnr&ng. 

Tham mini lãnh do, chi d.o My mtnh cài each hành chInh, th%rc hin dng 

b các giâi pháp cãi thin môi trueing dtu tu kinh doanh, huy dng ti da các 

ngun lirc cho Mu t's phát trin; My mnh phát trin doanh nghip. Chü dng, tIch 

crc tham mu'u, d xuât các giãi pháp tháo gi khó khän, vuàng mac, tto diêu kin 

cho doanh nghip san xuât kinh doanh trong bôi cãnh chju tác dng bat lçii cüa di 

dich Covid- 19; h trçl các nhà Mu tu, doanh nghip hoàn thin h so, thu tiic v 

Mu tu, Mt dai, xây dirng, mOi tri.thng; My mnh cong tác 4n dng, xüc tin Mu tix 

vào tinh, xây dirng danh mi1c các dir an lan d to chüc vn dng, xüc tién dau tu 

trong th&i gian tói. Nghiên cüu, tham mini d xutt cci ché h trq mt so doanh 

nghip cüa tinh có lçii th cnh tranh, khã nàng "Mn d.t", "ma dix&ng" cho nen 

kinh t cüa tinh; tham mini giài quy& kjp thai các kt lun cüa Chü tjch UBND 

tinh sau các k' tip doanh nghip htng tháng, các kin nghj, d xut cüa doanh 

nghip vOi länh dao  tinh. 

- Cp üy cci sO trong các don vj sir nghip chi dio di ngü can b, dàng vien 

nâng cao chAt luçing cOng tác chuyên môn; timg bizàc My manh  thirc hin cci ché 

tir chü trong các don vj sir nghip cOng 1p; chi dao  lam t& vic sAp xp, kin toàn 
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phông, ban, dcm vj. Các c quan báo chI, xut ban lath do can b, dãng viên, 

phóng vien, biên tp vién thirc hin hiu qua cong tác tuyên truyn; tIch circ d.0 

tranh chOng tiêu circ; dâu tranh, phãn bác kjp thai, sc ben các 1un diu xuyôn ttc 

cüa cac th 1irc thu djch, djnh huó'ng dir 1un xâ hi theo dung thrông 1&, chü 
triicing cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc. 

- Cp üy c s trong các doàn th chInh trj - xã hi, hi ngh nghip tip tic 

chi do thirc hin các giãi pháp nhm ci th hóa phi.rang châm hithng v ctY sâ; 

lam tot cong tác phát triên doàn viên, hi viên; tIch circ hii&ng dn thirc hin các 

chucmg trInh phát triên kinh té, an sinh xä hi. Phát huy dan chü, th1rc hin t& vai 

trô giám sat và phân bin xã hi, chäm lo và báo v quyn lçii chInh dáng, hqp 

pháp cüa ctoàn viên, hi viên, gop phân giu v&ng an ninh chinh trj, trt tir an toàn 

xa hi. Tr9ng tam lam tot cong tác ph6i hcip, tham mini cho tinh thirc hin thng 

lçii các nhim vii cong tác duqc giao, chiicmg trInh hành dng thirc hin Nghj quy& 

dai hi dãng các cp; chi dio và t chIrc thành cong dai  hi Hi Lien hip phii n 
tinh thim k' 2021 - 2026. 

- C.p üy trong các doanh nghip chü dng phéñ hcp vOi lânh dao  doanh nghip 
chi dio th?c hin t& k hoach  san xut, kinh doanh dã d ra; di mth cong ngh, mô 

rng thj truông, nâng cao nàng 1irc và khã näng hi thp; nâng cao chit lirçing ph%lc 

vi, tang doanh thu và lçii nhun; hoàn thành nghi'a vi np ngân sách, tmg buâc câi 

thin, nãng cao d?ñ sang và báo dam th1rc hin dy dü, kjp th?i các ch d, chInh 

sách dôi vâi ngithi lao dng theo quy djnh; thirc hin t& trách nhim xa hi và vic 

phông, chông djch Covid- 19; tang cung lien kt hçip tác giQa các doanh nghip 

trong Khi. Kjp thii báo cáo nhttng khó khãn, vt.ràng mc và các kin nghj, d xut 

chInh dáng cüa doanh nghip dOi vói các cap, các co quan lien quan dê tirng buc 

tháo go', khc phiic khó khàn. 

- Lath dao,  chi dto lam t& cOng tác phi hçip vri lãnh do cci quan, dcin vj, 

doanh nghip tip t11c thirc hin dng b, có hiu qua các chü trrnmg, giái pháp ye 

cãi cách hành chInh, tr9ng tam là day mnh cai each thu tiic hành chInh, thirc hin 

t& quy djnh "4 tang, 2 giám, 3 khOng"; nãng cao trách thim cüa can b, dãng viên, 

cong chirc, viên chirc trong giài quyt các thU tiic hành chInh cho doanh nghip và 

ngiräi dan; lam tot cOng tác tham muu trong vic xây drng các c chê, chInh sách, 

to môi trl.rng pháp l thông thoáng, mith b.ch, hap dan, thun igi trong thu hut 

du tu. Chi dao  nâng cao thir hang Chi sO näng 111c cnh tranh cp tinh (PCI), Chi so 

cái cách hãnh chInh (Par Index), Chi sO hiu qua quán trj và hành chInh cong cap 

tinh (PAPI); tham mi.ru cho UBND tinh thành 1p TO cong tác theo dOi, kiêm tra, 

giám sat vic th%rc hin thu tic hành chInh cUa các sâ, ban, ngânh cap tinh, UBND 

các huyn, thj xã, thành phO. 

- Quan tam lanh do, chi do thrc hin xây dijng c si, thçrc hin quy ch 

dan chU, gn vâi th?c hin cái cách hành chInh, nâng cao hiu l%rc, hiu qua quàn 

i các co quan, dorn vi và doanh nghip. Cap Uy phôi hçip lath do doanh nghip 

tiêp tic phO bién, trin khai Nghj djnh 145/20201ND-CP ngày 14/12/2020 cUa 

ChInh phU v Quy djnh chi tit và hung dn thi hành mt sO ni dung ye diêu 
kin lao dng và quan h lao dng den toàn the ngi.thi lao dng trong doanh 
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nghip. Phát buy quyn lam thu cüa can b, cong chirc, viên chüc và ngui lao 

dng, dâu tranh chông quan lieu, tham nhüng, lang phi, sách nhiu và các biu hin 

tiêu circ khác. Xiêt chat và x1r l nghiêm tüc, kjp th1ii nhUng can b, cOng chüc, 
viên chüc vi phm k) lut, k ciicing hành chInh. 

2. V cong tác xãy diyng Bang 

2.1. Các cp u ca sO tang cirOng nm bt tInh hInh tii tuOng, kjp thOi giái 
quyêt nhüng vuOng mac, bi.'rc xl1c 0 c sO; lãnh do, chi dto và ti chüc thirc hin 
hiu qua cong tác xây dirng Dãng 0 cci sO, gop phân quan tr9ng vào vic hoàn 

thành nhim vi1 chInh trj cüa co quan, dGn vj, doanh nghip; chü dng d.0 tranh, 

ngän chn nhtng tu tixOng sai trái, nhung lun diu xuyên tc, gi1t vüng n djnh 

chinh trj; sang tao, dôi mOi trong vic to chüc cho can b, dáng viên va nguOi lao 

dng hçc tap, nghiên cüu l lun chInh tn, các nghj quyt, chi thj, chucmg trInh 

hành dng thirc hin Nghj quyêt cüa các cap u' dâng. Trong do, tp trung xây 

dçrng, hoàn thin và ph bin, quán trit, trin khai thirc hin t& chucing tnmnh bành 

dng thirc hin Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dáng, Nghj quyt s 58-NQ/TW cüa 

B ChInh trj và Nghj quyêt di hi dãng các cap nhim k' 2020 - 2025; k hoch 

thrc hin các chuong trInh trQng tam, các khâu dt phá theo nghj quyt Di hi 
Dãng b tinh lan thi'r XIX, nhim kS'  2020 - 2025. 

Các cp üy trin khai, quán trit, xay drng k hoach  hçc tp và thirc hin 

chuyên dê toàn khóa, hang näm theo ChI thj so 05-CT/TW cüa B ChInh frj khóa 

XII, Kêt lun so 01-KL/TW, ngày 18/5/202 1 cüa B ChInh trj khóa XIII v tip tic 

thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B Chinh trj khóa XII "V dy 

mnh hc tp và lam theo tu tuOng, do due, phong cách H Chj Minh" gn vOi 

thirc hin Nghj quyêt Trung ung 4 (khoa XI, XII). Nâng cao cbt hrçng, biu qua 

cong tác bi duäng l lun chInh tn;  lam t6t cOng tác báo cáo viên, tuyen truyn 

ming, cOng tác bào v nên tang tu ttiOng cüa Dãng, dâu tranh, phán bác các quan 

dim sai trái, thu djch. 

2.2. Các cp üy dãng, nht là nguOi dung dtu cp üy chü dng phi hçip lanh 

dto cci quan, dan vj, doanh nghip lãnh dao  vic di mOi phong each, iê lOi lam vic; 

nâng cao trách nhim, nang lirc lam vic cüa di ngQ can b, dãng viên, cong chüc, 

viên chirc; dng viên, khen thuOng kjp thOi các tp the, cá nhân hoàn thành xuât sac 

nhim vi1; kiên quyt xO l nghiêm ttp the, cá nhãn vi phm quy djnh cUa Dãng, 

pháp lu.t cüa Nhà nuOc, thiu trách nhim trong tham muu, thtrc hin nhim vii. 

Ban ThuOng vi Dáng üy KhM, các cp üy ca sO cüng vOi iânh dao  sO, ngành, 

ban, dcin vj, doanh nghip chi do rà soát, sp xp kin toàn t chirc b may và can bt) 

sau Cuc bu cO di biu Quôc hi khóa XV và bâu cO dti biêu FIDND các cap, 

nhim k' 2021 - 2026; chi dao  và thc hin hiu qua cong tác quy hoch can b. 

Tham muu cho Ban ThuOng vi Tinh üy trin khai thirc hin dê an sap xêp, kin 
toàn TCCSD thuc Dáng bô Khi; tang cuOng cüng cO, xây drng TCCSD, tp 

trung vào nhing t chüc dáng có m.t cOng tác cOn hn chê, yéu kern, có van dê nôi 

cm, büc xüc theo huOng thành 1p to cOng tác theo dôi, giüp do!.  Tiêp We rà soát, 

sung, sOa di các quy ch, quy djnh v cOng tác th chüc b may và can b phu 
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hçp vri quy cljnh mói cUa Trung uang, cüa tinh và tInh hlnh th?c t; chi dao  thirc 
hin dông b vic sAp xêp to chirc dãng vói chuyên môn, các doàn th khi thirc 
hin vic sAp xêp, tO chIrc iai  tO chirc ben trong cüa các co quan chuyên mon thuc 

UBND tinh; mt so trithng cao däng, trung cap chuyên nghip, các ban quán 1 dr 
an có th chirc dãng thuc Dâng b Kh&. 

Lam t& vic phát trin dáng viên trong các bnh vin, trrnng bce, doanh 

nghip; nâng cao cht hrçng boat dng cüa t chüc dãng khu vrc kinh t Ui nhân. 
Lãnh dao,  chi  dao  nâng cao cht luqng sinh hoat chi b, sinh boat  cp üy theo Chi 
thj 10-CT/TW cüa Ban BI thu (khóa X), Huàng dn s 12-HD/BTCTW cüa Ban T 

chirc Trung ucmg và Hithng dn s 05-HD/DUK cüa Ban Thuông v1i Dáng Uy Khi; 

chü tr9ng ban hành nghj quyêt chuyên d cüa cp üy v sinh hoat chi b. Thc hin 

tOt vic qun l' dàng viên, nhât là dáng viên di lam An xa, dài ngày trong các doanh 

nghip tu nhân; gi1i thiu dâng viên dang cOng tác giü mi lien h vth c.p üy ncii cu 
trü theo Quy djnh. 

2.3. Tip tic trin khai thxc hin toàn din chucing trInh, nhim v11 kim tra, 

giám sat nAm 2021; kjp th&i quán trit các vAn ban cüa Trung ung, cüa cp u' các 

cp v cong tác kim tra, giám sat và thi hành k' 1ut dãng. Chü trçng kim tra, 

giám sat vic triên khai thirc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dãng và nghj quy& 

dai hOi dãng b các cap nhim k5' 2020 — 2025; vic thrc hin chüc trách, nhim 

v11 duçic giao, nhât là nMng nhim vii duçic Tinh üy, UBND tinh giao; trách nhim 

cUa cá nhân trong vic chi dao,  phi hçrp thirc hin nhim vit chinh trj, quan tam 

kt qua khc phiic nhng han  ch, yu kern dA du?c chi ra; quy ch lam vic cüa 

cap üy và chat lung sinh boat chi b. Ban hành và tO chüc thrc hin hiu qua K& 

lu.n v "Nâng cao chat luqng cong tác kim tra, giám sat cüa Dáng b Khi"; rà 

soát, ban hành quy djnh ye giãi quyêt tO cáo; chü dng phát hin và kim tra dOi 

vói các t chirc dáng và dãng viên khi có du hiu vi phm k lut Dáng, pháp luat 

Nba nix&c. 

2.4. Các cp ñy chi dao,  thc hin nâng cao hiu qua cOng tác ni chinh, cãi 

each tu pháp và phông chông tham nhüng, lang phi; nêu cao trách nhim chinh trj 

thrc hin t& cOng tác tiêp dan, giãi quyêt kjp thai, hiu qua các khiêu nai,  to cáo; 

chü dng n.m chic tInh hlnh, lam tot cOng tác tham mini cho lãnh dao,  cap üy dãng 

các v1 vic phát sinh, gop phân on djnh tInh hInh ci sâ. Chi dao  nâng cao chat 

hrgng ban hành vAn bàn quy pham pháp lut, tO chüc thi hành pháp lut và tham 

mini v cac vn d pbáp lut; nâng cao ch.t krgng cOng tác tuyên truyn, ph biên, 

giáo diic pháp lust; dam bão phü hqp, thiêt thirc, hiu qua. 

2.5. Quan tam tbirc hin t& cong tác dan v.n và lãnh dao hoat dng cüa các 

doàn th chInh trj - xä hi và Hi Khuyên bc: Cap üy các cap quan tarn lath dao 

vic xây dirng cci sc và tbirc hin quy ché dan chü, gAn vri thirc hin câi cách bành 

chInh; quán trit, th chüc thirc hin nghiêm tue các chi thj, nghj quyt v cOng tác 

dan 4n; lam t& cong tác giárn sat vic trin khai các chuo'ng trmnh hãnh dng thirc 

hin Nghj quyêt so 58-NQ/TW cüa B ChInh trj, Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa 

Dàng, nghj quy& dai  hi dáng các cp thim k' 2020 — 2025; di mói ni dung, 

phuong thuc hoat dng, th chuc các phong trAo thi dua, vn dng doAn viên, hi 
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vien thirc hin t& nhim v1i duqc giao; tIch circ  tham gia xay dirng Dâng a ca sâ, 
tham mru giãi pháp nâng cao cong tác bôi duàng, tao nguôn phát triên dãng trong 

doanh nghip tu nhân có tO chüc dãng, doàn the trrc thuc Dâng üy KhOi; chi dao 
Di h)i Hi Khuyén h9c KhOi thim k' 2021 - 2026; thirc hin cOng tác khuyén 
hoc, khuyn tài, xây dirng xã hi h9c tip; länh dao  xây drng Ca quan, dan vj kiêu 
mu, cOng dan guong mu./. 

Nai nhân: 

- Ban Thi±ng viii TU (báo cáo), 

- Các ban, doàn th thuc DUK, 

- Các d/c US'  viên BCH, UVUBKT DUK, 

- Dâng üy, chi b cci s, 

-LuuVP. 
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