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* 

Số 01-CTr/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 11 năm 2020 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH  

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra nhằm khai thác tối đa tiềm 

năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tổ chức thực hiện.  

- Nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể và người 

đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ các nội dung trọng tâm, đặc biệt là các khâu đột phá, nhiệm vụ 

trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung trong Chương 

trình hành động phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. 

- Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương ; tình 

hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phân công rõ nhiêṃ vu ̣cho từng cơ quan, đơn vị 

để tổ chức triển khai với lô ̣trình, thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp. 

B. NỘI DUNG 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng một số đề án, chương trình lớn thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó tập trung vào 

các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Đề án quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển 

khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc với lâm nghiệp, nông 
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nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, năng suất lớn, chất lượng cao kết 

hợp với công nghệ chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, du 

lịch văn hóa - lịch sử; là tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp của cả nước, điển 

hình về giảm nghèo bền vững, tiến tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và 

xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nội dung: Phân tích, đánh giá và dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển 

đặc thù của tỉnh Tuyên Quang và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng 

phương án quy hoạch, xác định các quan điểm, mục tiêu và lựa chọn các phương 

án, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức các hoạt 

động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất nghiên cứu phát triển các vùng trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng và liên kết với các 

vùng trong tỉnh và trong khu vực. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý III/2021. 

2. Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hƣớng 

đến năm 2030 

Mục tiêu: Khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch để tập trung phát triển theo 

hướng bền vững, đặc biệt là chú trọng phát triển loại hình du lịch lịch sử, sinh thái, 

nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng… Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch 

Tuyên Quang; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin; nhân rộng việc thực hiện đề án du lịch thông minh tại 

các khu, điểm du lịch của tỉnh; thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc 

tế. Phấn đấu đến năm 2025, thu hút trên 2,6 triệu khách du lịch. 

Nội dung: Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về du 

lịch; phát triển du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, bền vững. Xây dựng và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và thu hút 

đầu tư vào lĩnh vực du lịch; ưu tiên bố trí vốn cho công tác quy hoạch, đầu tư hạ 

tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến, quảng bá du lịch. Thu hút các nguồn lực 

đầu tư phát triển Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đạt đẳng cấp quốc tế; đầu tư 

phát triển hạ tầng, kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu Danh lam thắng cảnh quốc 

gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Xây dựng Khu du lịch Tân Trào cơ bản đáp ứng 

các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 



 3 

3. Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng 

công nghệ thông tin 

Mục tiêu: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, từng bước 

hiện đại; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và đô thị theo hướng bền vững, liên 

kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính 

phủ điện tử và chuyển đổi số. 

Nội dung: Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết 

cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, viễn thông và công 

nghệ thông tin, điện lực; chú trọng phát triển các trục giao thông kết nối, liên kết 

vùng, trục phát triển đô thị. Hoàn thành dự án đường tốc độ cao Tuyên Quang - 

Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các công trình giao thông trọng 

điểm. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị có tầm 

nhìn dài hạn và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống 

hạ tầng khung của các đô thị trung tâm, xây dựng thành phố Tuyên Quang theo 

tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh; tăng tính kết nối giữa các đô thị trong tỉnh và 

trong khu vực; gắn kết phát triển đô thị và phát triển nông thôn. Nâng cấp, xây 

dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh (mạng, trung tâm dữ 

liệu, hệ thống máy chủ, dịch vụ dữ liệu dùng chung, các phần mềm…) hạ tầng ứng 

dụng và cơ sở dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

4. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng, giá trị gia tăng cao gắn với xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hƣớng đến năm 2030 

Mục tiêu: Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa theo hướng tập 

trung, an toàn, bền vững; gắn sản xuất, chế biến với thị trường tiêu thụ. Khai thác 

hiệu quả điều kiện tự nhiên riêng có để phát triển một số sản phẩm đặc sản có giá 

trị cao, được thị trường ưa chuộng.  

Nội dung: Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới; chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp đa chức năng, an toàn thực 

phẩm, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, thích ứng với 

biến đổi khí hậu. Thâm canh phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công 

nghiệp; phát triển một số cây trồng có lợi thế. Khuyến khích liên kết tích tụ đất đai, 

tạo quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng 
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vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Khai thác có hiệu quả điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng tự nhiên và mặt nước sông, hồ thủy điện để phát triển các sản phẩm nông 

nghiệp đặc sản, các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao. Liên kết chặt chẽ giữa nhà 

máy chế biến với người trồng rừng, từng bước xây dựng Tuyên Quang trở thành 

trung tâm chế biến gỗ lớn, là một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm 

nghiệp bền vững. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

5. Đề án về tạo nguồn thu và tăng cƣờng quản lý ngân sách Nhà nƣớc giai 

đoạn 2021 - 2025.  

Mục tiêu: Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng 

năm, bảo đảm cơ cấu thu hợp lý, bền vững. Nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu trên 

cơ sở phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa các nguồn thu hiện có và 

gia tăng nguồn thu tiềm năng gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

của ngành thuế. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Phấn 

đấu đến năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.000 tỷ đồng. 

Nội dung: Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai các 

nhiệm vụ về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Thực 

hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo 

nguồn thu ổn định. Quan tâm xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu 

hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương. 

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của 

ngành thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà 

nước, quản lý tài sản công; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, dành nguồn lực 

đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa và tạo động lực cho 

phát triển. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

6. Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

Mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách hành chính các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; tập trung đẩy mạnh cải 
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cách thủ tục hành chính theo thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; duy trì chỉ 

số cải cách hành chính nhà nước (PAR INDEX), chỉ số đánh giá độ hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) nằm 

trong nhóm khá của cả nước.  

Nội dung: Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn 

với cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý II/2021. 

7. Đề án về thu hút đầu tƣ giai đoạn 2021 - 2025 

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế 

nhanh và bền vững. 

Nội dung: Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với 

tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong sản xuất kinh doanh và triển khai dự án của doanh nghiệp. Xây dựng và thực 

hiện có hiệu quả các cơ chế, kế hoạch thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư các dự 

án thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

8. Đề án về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, định hƣớng 

đến năm 2030.  

Mục tiêu: Phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

để Tuyên Quang hội nhập và phát triển. Chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao tỷ 

lệ và chất lượng lao động qua đào tạo, tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 và thị trường lao động trong và ngoài nước.  

Nội dung: Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ 

cập giáo dục các bậc học; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. 
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Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động và xuất 

khẩu. Từng bước xây dựng Trường Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo 

nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu 

vực. Xây dựng Trường Cao đẳng nghề thành trường trọng điểm trong đào tạo công 

nhân kỹ thuật. Phát triển mạng lưới trường bán trú và nội trú, nâng tỷ lệ học sinh 

người dân tộc thiểu số đi học trường bán trú và nội trú, ưu tiên đào tạo nhân lực 

cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.  

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

9. Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025.  

Mục tiêu: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, đảm 

bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ 

hộ nghèo giảm bình quân 2 - 2,5%/năm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình 

quân 2 - 3%/năm giai đoạn 2021 - 2025 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025).  

Nội dung: Xác định tình trạng nghèo theo nguyên nhân, xây dựng kế hoạch 

xóa nghèo theo nguyên nhân. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người nghèo. Đầu tư cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội ở các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên giải quyết đất sản 

xuất, đất ở và hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất; hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng, tạo điều kiện để người 

nghèo tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao 

thu nhập, cải thiện đời sống gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý II/2021. 

10. Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

Mục tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 2 -3%/năm. 

Đến năm 2025, tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm đạt 100%; 100% số 

trường, lớp học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào dân tộc thiểu số 

được dùng điện lưới quốc gia, 98% được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 
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Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều kiện giáo dục, công tác đào tạo nghề 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học 100%, 

học trung học cơ sở trên 99%, học trung học phổ thông trên 90%, trẻ dưới 36 tháng 

tuổi đi nhà trẻ đạt 50%; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; 

52% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của 

người dân tộc thiểu số. 

Nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy 

hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng 

hóa; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát 

triển du lịch; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý II/2021. 

11. Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

Mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên về 

vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng đội 

ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, 

gắn bó mật thiết với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức 

trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Củng cố hệ 

thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, cấp 

ủy huyện quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Nội dung: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của 

cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các 
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nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp 

vụ công tác xây dựng đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa, lãnh 

đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên 

ở cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. 

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách nhiệm 

vụ, vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đào tạo, nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt các quy 

định của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, 

cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. 

Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 

và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

12. Đề án về tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Mục tiêu: Đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong tỉnh vững mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, 

vận động, tập hợp quần chúng nhân dân; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết 

dân tộc; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các 

cuộc vận động, phong trào thi đua trong nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nội dung: Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ 

cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cộng tác 

viên có trình độ, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế để 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận công việc của địa 

phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp 

trong việc giải quyết những việc khó, việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Thực 

hiện đổi mới phương thức hoạt động ở từng cấp, từng địa phương, từng đơn vị; đa 

dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua việc thành 

lập các tổ, nhóm, câu lạc bộ, mô hình tự quản. Đổi mới việc ký kết các chương 

trình phối hợp, phương thức hội họp, phương thức ban hành văn bản; tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng hành 

chính hóa trong hoạt động. 
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Tổ chức thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

- Cơ quan phối hợp: Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thời gian hoàn thành dự thảo Đề án: Quý I/2021. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập các Ban Chỉ đạo để tham mưu 

và tổ chức thực hiện các Đề án. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu ban hành các Nghị quyết, Kết luận 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện các Đề án. 

2- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: 

- Tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 

tham mưu cụ thể hoá thành các chương trình, đề án, kế hoạch trong chương trình 

công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, kế hoạch thực 

hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xác định 

rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, xác định thời gian hoàn thành và phân 

công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung công việc cụ thể, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến để tổ chức thực hiện.  

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

3- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết về các quy hoạch, chủ trương, cơ chế chính sách và giám sát việc 

thực hiện theo quy định. 

4- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể 

hóa Chương trình hành động này thành các đề án, kế hoạch; ban hành các cơ chế, 

chính sách, biện pháp để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phù hợp với 

thực tế. 

5- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, 

vận động nhân dân tổ chức các phong trào để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. 

6- Đối với những nhiệm vụ không nêu tại Chương trình hành động này, giao các 

cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
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lần thứ XVII để chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

7- Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phát động các phong trào thi 

đua, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

 Chương trình hành động này xác định những nhiệm vụ trọng tâm; trong quá 

trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng (B/c),    

- Các ban Đảng Trung ương, 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Đảng ủy Quân khu 2, 

- Các đ/c Tỉnh ủy viên, 

- Các BCS đảng, đảng đoàn, 

- Các huyện uỷ, thành ủy, ĐUTT, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Chánh, Phó Chánh VPTU, 

- Chuyên viên VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

              T/M TỈNH UỶ 

             BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

               Chẩu Văn Lâm 
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C. DỰ KIẾN MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN 

 1. Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 

2. phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ƣu tiên hạ tầng giao thông và đô 

thị động lực 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào 

các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng, 

giá trị gia tăng cao 

về tiếp tục đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 

Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở 

về tạo nguồn thu và tăng cƣờng quản lý Ngân sách Nhà nƣớc giai đoạn 

2021 - 2025.  

về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, 

định hƣớng đến năm 2030.  

về thu hút đầu tƣ giai đoạn 2021 - 2025 

về cải cách hành chính 
 


		2020-12-03T14:52:03+0200
	Việt Nam
	Chẩu Văn Lâm<Chau Van Lam@TUTuyenQuang> đã ký lên văn bản này!




