TỈNH ỦY NGHỆ AN
*
Số 199 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 17 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
thực hiện Thông báo số 55-TB /TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về
phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020
-----

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Thông báo số
55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng,
nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, như sau:
I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu
1.1. Phát huy tốt hơn nữa kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các
hạn chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của
Bộ Chính trị. Từ đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục tiêu,
định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 26-NQ/TW đã xác định;
thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu
trong Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị. Phấn đấu đến năm 2023
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết
số 26-NQ/TW đã đề ra.
1.2. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò
của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Tiếp tục phát
huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên
nhiên và con người Nghệ An trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; thể
hiện khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực cao hơn, tạo sức bật
mới, khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đúng với
vai trò là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.
2. Yêu cầu
2.1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế
hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII để sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù
hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cả
hệ thống chính trị và nhân dân.
2.2. Căn cứ định hướng của Bộ Chính trị, ban hành hoặc trình cấp
có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án mới với các giải pháp
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đồng bộ, thiết thực, có sự phân công cụ thể trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức
thực hiện của tập thể, cá nhân.
2.3. Tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các
chương trình, đề án với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo của tất cả
các ngành, các cấp với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của cộng
đồng doanh nghiệp và mọi người dân.
II- NHIỆM VỤ

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Thông báo số 55-TB/TW của Bộ
Chính trị. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, quyết tâm chính trị
cao và tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân
dân, thể hiện khát vọng vươn lên, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm
vụ Nghị quyết số 26-NQ/TW.
2. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình,
đề án thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII đã được ban hành.
3. Tập trung xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch 5 năm; bổ
sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút
đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi
nguồn lực của các thành phần kinh tế tạo chuyển biến rõ nét về phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết
cấu hạ tầng. Tập trung phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ,
y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo
đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường,
đất đai, trật tự xây dựng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
4. Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện
đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi
mới sáng tạo của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Tạo sự liên kết chặt chẽ,
hiệu quả để phát triển vùng Bắc Nghệ An – Nam Thanh Hóa và Nam Nghệ
An – Bắc Hà Tĩnh. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển miền
Tây Nghệ An.
5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững chủ
quyền biên giới, biển đảo; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi
âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh đấu tranh phòng,
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
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6. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính tiên phong, gương
mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu
cực; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này;
định kỳ hàng năm đánh giá tình hình, kết quả và bổ sung giải pháp chỉ đạo
thực hiện. Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
để báo cáo Bộ Chính trị vào cuối năm 2023.
2. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, thủ trưởng các ban, sở,
ngành, địa phương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Thông
báo số 55-TB/TW Bộ Chính trị và Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực
tiễn của địa phương, đơn vị (theo phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo Kế
hoạch này).
3. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn
phòng Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu
tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Ban cán sự đảng Chính phủ (để b/c),
- Các ban Đảng Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Đắc Vinh
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(Kèm theo Kế hoạch số

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
-KH/TU ngày tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT

Nội dung công việc

Mục tiêu, yêu cầu

Thời gian

I

Tiếp tục tập trung thực
hiện các chương trình, đề
án thực hiện Nghị quyết số
26-NQ/TW của Bộ Chính
trị, Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ
XII và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII đã được ban hành.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề
ra tại Chương trình hành động số 24CTr/TU ngày 08/10/2013 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị
quyết số 26-NQ/TW; các chương
trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII đã được ban hành.

Năm 2019,
2020 và đến
năm 2023

II

Các nhiệm vụ trọng tâm
thực hiện Thông báo số 55TB/TW của Bộ chính trị

Phân công
chỉ đạo

Phân công chủ trì,
phối hợp

Ban cán sự đảng UBND
tỉnh; các ban xây dựng
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Đảng Tỉnh ủy.

1

Quán triệt, phổ biến Thông
báo số 55-TB/TW của Bộ Phổ biến đến các cấp ủy và nhân dân.
Chính trị.

- Đơn vị chủ trì: Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đơn vị phối hợp: Các
Tháng 6/2019 Đ/c Phó Bí thư ban cán sự đảng, đảng
đoàn; các ban xây
Thường trực Tỉnh ủy
dựng Đảng; huyện,
thành, thị ủy và đảng
ủy trực thuộc.
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Xây dựng Quy hoạch tỉnh
- Xây dựng và trình Chính phủ phê
Nghệ An thời kỳ 2021duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời
2030 tầm nhìn 2045. Trước
kỳ 2021- 2030 tầm nhìn 2045 và tổ
mắt xây dựng phần kinh tế -

Năm 2019 và
2020

- Đơn vị chủ trì: Sở
Đ/c Phó Bí thư Kế hoạch và Đầu tư.
Tỉnh ủy, Chủ tịch - Đơn vị phối hợp: Các
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TT

Nội dung công việc

Mục tiêu, yêu cầu

Thời gian

xã hội, gắn với tổng rà soát chức thực hiện.
và ban hành cơ chế chính - Trước mắt, tập trung xây dựng Quy
sách cho giai đoạn sau.
hoạch tỉnh phần kinh tế - xã hội, trong
đó phân kỳ giai đoạn 2021 - 2025 và
2026 - 2030 để phục vụ Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, gắn với rà soát
và ban hành chính sách phát triển giai
đoạn tiếp theo.
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Tiếp tục làm việc với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và các bộ, ngành liên quan
Xây dựng Khu kinh tế Đông
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét
Nam vào nhóm các khu kinh
bổ sung Khu kinh tế Đông Nam tỉnh
tế ven biển trọng điểm.
Nghệ An vào nhóm các khu kinh tế
ven biển trọng điểm.
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- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các
Nâng cao hiệu quả đối ngoại bộ, ngành Trung ương, các tổ chức
Năm 2019 và
và tập trung thu hút đầu tư quốc tế và thực hiện các mục tiêu giải
các năm tiếp
vào Nghệ An đến năm 2020 pháp thu hút đầu tư vào Nghệ An.
theo.
và các năm tiếp theo.
- Thu hút đầu tư các dự án có định
hướng (ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng

Năm 2019

Phân công
chỉ đạo
UBND tỉnh

Phân công chủ trì,
phối hợp
sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố, thị
xã và các đơn vị liên
quan.

- Đơn vị chủ trì: Ban
quản lý Khu kinh tế
Đông Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở
Đ/c Phó Bí thư Xây dựng, Sở Công
Tỉnh ủy, Chủ tịch thương, Sở Giao thông
vận tải, Sở Kế hoạch và
UBND tỉnh.
Đầu tư, Sở Tài chính
và các ngành liên quan;
UBND các huyện, thị
xã có liên quan đến
Khu KT Đông Nam.
- Đ/c Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Phó Chủ tịch
UBND tỉnh phụ
trách các lĩnh vực.

- Đơn vị chủ trì: Trung
tâm Hỗ trợ và Xúc
tiến đầu tư tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các
sở, ngành; UBND các
huyện, thành phố, thị
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TT

Nội dung công việc

Mục tiêu, yêu cầu

Thời gian

Phân công
chỉ đạo

điểm) và chọn lọc, đặc biệt là những
dự án lớn mang tính đột phá trong
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,
trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ
cao, thân thiện môi trường.

Phân công chủ trì,
phối hợp
xã và các đơn vị liên
quan.

Năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Ủy
ban nhân dân thành
phố Vinh.
Đ/c Phó Bí thư - Đơn vị phối hợp: Sở
Tỉnh ủy, Chủ tịch Xây dựng, Sở Thông
tin và Truyền thông,
UBND tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính và
các sở, ngành, đơn vị
liên quan.
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Điều chỉnh khu bến cảng Làm việc Bộ Giao thông vận tải, trình
chuyên dụng Đông Hồi Thủ tướng Chính phủ cho phép điều
thành khu bến cảng tổng chỉnh khu bến cảng chuyên dụng Đông
hợp.
Hồi thành khu bến cảng tổng hợp.

Năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Sở
Giao thông vận tải.
Đ/c Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch - Đơn vị phối hợp:
Ban Quản lý Khu kinh
UBND tỉnh.
tế Đông Nam và các
sở, ngành liên quan.
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Thực hiện tốt các nhiệm vụ Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số
quốc phòng và an ninh. 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ
Triển khai đồng bộ, toàn
Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị
diện các nhiệm vụ xây quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị
dựng thế trận quốc phòng (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh,

Nhiệm vụ
thường xuyên
năm 2019 và
các năm tiếp
theo.

5

Xây dựng Đề án phát triển
thành phố Vinh thành đô thị
thông minh; tổ chức thực
hiện đầu tư hạ tầng và phát
triển ứng dụng các tiện ích
thông minh.

Làm việc Bộ Xây dựng để cho phép
thành phố Vinh trở thành đơn vị thực
hiện thí điểm trong Đề án tổng thể về
phát triển đô thị thông minh; tổ chức
thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển
ứng dụng các tiện ích thông minh.

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy
- Đ/c Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Đơn vị phối hợp: Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Công an
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TT

Nội dung công việc

Mục tiêu, yêu cầu

toàn dân gắn với xây dựng
thế trận an ninh nhân dân;
xây dựng khu vực phòng
thủ vững chắc.

thành phố trực thuộc Trung ương thành
khu vực phòng thủ vững chắc trong
tình hình mới; Nghị quyết số 24NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về
Chiến lược Quốc phòng Việt Nam;
Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của
Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Thời gian

Phân công
chỉ đạo

Phân công chủ trì,
phối hợp
tỉnh; các huyện, thành
phố, thị xã và các đơn
vị liên quan.
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Quản lý, bảo vệ vững chắc
chủ quyền, an ninh biên giới,
vùng biển quốc gia trên địa
bàn tỉnh. Thực hiện tốt công
tác đối ngoại 2 bên biên giới
với 3 tỉnh nước bạn Lào, góp
phần xây dựng biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2018
của Bộ Chính trị; Nghị quyết số
20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính
phủ về phát triển kinh tế, xã hội các xã
biên giới đất liền kết hợp với tăng
cường và củng cố quốc phòng, an
ninh, đối ngoại; Chương trình hành
động số 86-CTr/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ
Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên
giới quốc gia,...

Nhiệm vụ
thường xuyên
năm 2019 và
các năm tiếp
theo.

- Đ/c Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh
ủy.
- Đ/c Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh.
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Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo
đảm an ninh quốc gia; đẩy
mạnh công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và tệ
nạn xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số
03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
công tác phòng, chống ma túy trên địa
bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 20162020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày
10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng

Nhiệm vụ
thường xuyên
năm 2019 và
các năm tiếp
theo.

- Đơn vị chủ trì:
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy. Công an tỉnh.
- Đ/c Phó Bí thư - Đơn vị phối hợp: Bộ
Tỉnh ủy, Chủ tịch Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Bộ Chỉ
UBND tỉnh.
huy Quân sự tỉnh; ban
cán sự đảng, đảng

- Đơn vị chủ trì: Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh.
- Đơn vị phối hợp:
Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh; các
huyện, thị xã biên
giới, ven biển.
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Nội dung công việc

Mục tiêu, yêu cầu

Thời gian

Phân công
chỉ đạo

bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã
hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai
đoạn 2016-2020.

Tăng cường công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; xây
dựng hệ thống chính trị thực
sự trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao năng lực lãnh đạo,
10 sức chiến đấu của các tổ
chức đảng; phát huy tính tiên
phong, gương mẫu của đội
ngũ cán bộ, đảng viên, trước
hết là cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các đề án về
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng; đề án nâng
cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kinh
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là
trong chỉ đạo phối hợp giải quyết các
vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số
Nâng cao hiệu quả công tác 22-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban
11 phòng, chống tham nhũng, Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự
lãng phí.
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tham nhũng.

Phân công chủ trì,
phối hợp
đoàn; các huyện,
thành phố, thị xã và
các sở, ngành, đơn vị
liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Ban
Tổ chức Tỉnh ủy.
Nhiệm vụ
thường xuyên - Đ/c Bí thư Tỉnh ủy - Đơn vị phối hợp:
năm 2019 và - Đ/c Trưởng Ban Ban cán sự đảng, đảng
đoàn, các ban xây
các năm tiếp Tổ chức Tỉnh ủy.
dựng Đảng Tỉnh ủy;
theo.
huyện, thành, thị ủy
và đảng ủy trực thuộc.

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy
- Đ/c Phó Bí thư
Nhiệm vụ
Tỉnh ủy phụ trách
thường xuyên
công tác nội chính
năm 2019 và
và phòng, chống
các năm tiếp
tham nhũng.
theo.
- Đ/c Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy.

- Đơn vị chủ trì: Ban
Nội chính Tỉnh ủy.
- Đơn vị phối hợp:
Ban cán sự đảng, đảng
đoàn, các ban xây
dựng Đảng Tỉnh ủy;
huyện, thành, thị ủy
và đảng ủy trực thuộc.
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Nội dung công việc

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và các
12
biểu hiện tiêu cực; củng cố
và tăng cường niềm tin của
nhân dân.

Mục tiêu, yêu cầu

Thời gian

Phân công
chỉ đạo

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn
với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị; Đề án 07-ĐA/TU ngày
30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về nâng cao tính gương mẫu, chống tư
tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong
cán bộ, đảng viên,...

Nhiệm vụ
thường xuyên
năm 2019 và
các năm tiếp
theo.

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Đ/c Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh
ủy.
-Đ/c Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phân công chủ trì,
phối hợp
- Đơn vị chủ trì: Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Đơn vị phối hợp:
Ban cán sự đảng, đảng
đoàn, các ban xây
dựng Đảng Tỉnh ủy;
huyện, thành, thị ủy
và đảng ủy trực thuộc.

