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CHIIONG TRiNH TTÀNU DONG\

, ÿ Tlhuc hi
&-k n"o.e

Çn Nghi quyét sô zS-XQ/TW cüa BQ Chinh tr!
xây dpg chfnh sâch phât triên công nghiÇp qu6c gia

ttén nàm 2030 tàm nhin 2045

Qurân triÇt sâu sâc câc chü truong, quan diém chi dgo, mgc tiêu, nhiÇm vg
cüa Nghf quyét sô 23-NQÆW ngày 2213/2018 cüa BQ Chinh tri vè Ai*r hucmg xây
dpg chinh sâch phât triên công nghiÇp quôc gia dén nàm 2030, ttun nhin 2045

§ghi quyêt 23);Bar Châp hành Dang bQ tinh xây dpg Chuong trinh hành dông
thuc hiên Nghi quyêt voi nhüng nQi dung chinh sau:

I. MUC DicH, nÊu cÀu
7 . -.- Câc câp uÿ dang, chinh quyên, co quan, don vi, doanh nghiÇp và crin bQ,

dang viên nghiêm tuc qurâ.n triÇt câc n§i dung Nghi quyét 23 <Iê thông nhât trong
nhân thüc và cô quyêt tâm hành dQng trong tô chüc thqc hiÇn.

- Xâc dinh câc nhiÇm vu dê câp üy dang, chinh quyèn câc câp, câc ngành và
câc tô chüc tloan thê xây dpg ké ho4ch, aè an trién khai thgc hiÇn Ngh! quyét.

- ViÇc trién kJrai Nghi quyét phai duqc thlrc hiÇn nghiêm tuc, cir thê hôa dinh
huong xây dpg chinh sâch phât triên công nghiÇp qu6c gia, dâm bâo phù hçp vôi
tinh hinh thUc tiên cùa tinh, cüa tùmg ngành, timg dia phuong.

II. PHTIONG HrrONG, MVC TrôU
l. Phuong hutî,ng:

, Trên co sô quân triêt câc quan diêm, dinh huong cùa BQ Chinh ti t4i Nghi
quyét21, phuong huông chung xây dpg chinh sâch phât trièn công nghiÇp cüa
tinh dên râm2025, tâm nhin dên nàm 2035 là:

-.i 
,l- Tiêp tuc dây manh thpc hiÇn Nghi quyêt 04-NQ/TU, ngày 08/412016 ci;r-

Tinh üy.vè <Iây mqnh phât trién công nghiÇp hô tg, ché bién, ché t4o,t4o nèn tâng
phât triên công nghiÇp vôi tôc dQ cao và bên vüng giai doaî 2016-2025. Tàng
cuôrng nàng lçc chù dQng nâm bât, tân dgng,tôi da céc lgi thé cüa cuôc câch m4ng
công nghiÇp lân thû tu (công nghiÇp 4.0) dê thüc dây phât triên công nghiÇp, ggp
phân tlây m4nh phât triên kinh tê - xâ hôi cüa tinh nhanh và bên vüng. Phât triên
công nghiÇp Hà Nam phÈhcp vôi quy ho4ch phât nién kinh té xâ hôi và câc nganh
kinh té cüa tinh, phât triên công nghiÇp cüa vùng và câ nuôc; dèng ttrùi gàn vôi
quâ trinh dô thi hôa và hQi nhip kinh tê quôc tê.

Lây phât trién công nghiêp công nghÇ thông tin, công nghiÇp diÇn tu là chü
d4o; phât trién công nghiÇp ché bién, ché t4o là trung.tâm; phât triên công nghiêp
ché tqo thông minh là buôc dQt phâ; chü trgng phât trién công nghiÇp xanh.

Jân tnurg thu hüt dàu tu vào câc khq, cqm công nghiÇp dâ iluo.c quy ho4ch.
Hqn ché thu hüt doanh nghiÇp công nghiÇp dàu tu bên ngoà khu, cqm công nghiêp.
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Phât triên công nghiÇp gÉn.vôi bâo vÇ môi truàng, dârn bâo qu6c phông, an

ninh quôc glavà giâi quyêt câc vân dê xâ hôi.

2. Mgc tiêu
2.1. Mqtc tiêu téng qwit
- phân itâu dén nàm 2030, tinh Hà Nam co bâ,n hoan thành mgc tiêu công

nghiÇp hôa, hiÇn dpi hôa, nhièu san phâm công nghiÇp cô sûc canh tranh qu6c té,
, x.

tham gia sâu vào chuôi giâ tri toan câu. Tâm nhin dên 2045, tiîh Hà Nam cô nên
công nghiÇp phât trién hiÇn d4i.

2.2. Mqtc tiêu cqr thé
- ptrân dâu dén nàm 2030,.1y trgng công nghiÇp trong GRDP dat f;ên 47Yo;

üong dô ty trçng công nghiÇp chê biên, chê t4o d1ttîên 40yo.

, -Tÿ trqng giâ tri san phâm công nghiÇp công nghÇ cao trong câc ngành ché
biên, chê t+o dat tôi thiêu 45%.

- Tôc dQ tàng truông giâtri giatàng công nghiÇp dat binh quân tu l|%lnâm
trô lên.

- Tÿ 1Ç lao dQng trong lînh qrc công nghiÇp và dich w dat trên 70%.

- Hoan thiÇn và khai thâc hiÇu quâ câc khu công nghiÇp, cum công nghiÇp dâ
dugc quy ho4ch; thu hüt dugc câc. doanh nghiêp công nghiÇp cô quy mô lôn, c6
nàng luc c4nh tranh khu v.uc và quôc tê.

III. NIIIEM YU TRQNG TÂM VÀ TRÂCH NHIPM TITI.T. C HIPN
1. Quân triÇt, tuyên truyèn, tô chüc thgc hiÇn Nghi quyét

L,
Câc câp üy dang, chinh quyên, co quan, dcrn vi tô chirc qurin triÇt và tuyên

truyèn Nghi quyét z:fXq-TW, Chuong trinh hành dông cüa Tinh üy tlén toan thé
crân bQ, ttang viên, câc doanh nghiÇp và nhân dân nhàm nâng cao nhQn thüc và
quyét tâm hanh dQng trong xây dpg và tô chric thuc hiên chinh sâch phât triên
công nghiÇp; xây dpg Ct,iog t i"f,,"té ho4ch cg tnê nOa viêc trièn ktraiihgc hiÇn
dâm bâo phù hçrp voi dièu kiÇn thlrc tiên. Kip thoi phât hiÇn, bièu ducrng nhân tô
moi và.nhân rQng mô hinh m6i, câch làm hay, dién hinh tiên tién trong linh vgc
phât triên công nghiÇp.

2. BaT cân sg tlâng IIBND tinh chi tl4o È soât, tham muu bô sung, tlièu
chinh, cg thê hôa câc co ché, chinh sâch phât triên công nghiÇp cüa tinh. Tràng tI6
t$p trung câc trgng tâm:

2.1. Chryén dlch co céu, itây mqnh phdt trién cdc ngành công nghiQp uu tiên
- Rà soât, dièu chinh quy ho4ch phât trién công nghiÇp, co câu l4i câc ngành

công nghiÇp theo huông t{p trung, khai thâc tièm nàng lqi thé, dâm bào yêucàu
bâo vÇ môi truong, quôc phông, an ninh. Dây nhanh chuyên dich co câu nôi bô
ngành công nghiÇp theo huông công nghiÇp s7ch, giâ.t4 gia tàng cao, phù hçrp vôi
muc tiêu phât triên tinh té - xâ hÇi cüa tinh và xu thé phât trién m6i trong thùi kÿA ,A ^nol nnap quoc te sau rgng.

- Trién khai thçc hiên tôt Quy ho4ch phât trién Công nghiêp - Thuong m4i
tinh Hà Nam dén2025,ttun nhin 2.035; Nghi quyét O4-NQ/fUi,iu finn ùy vàphât
trién công nghiÇp hô trs, ché bién, ché tao. fâp trung rru tiên phât triên công
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nghiêp hô trg, ché bién, ché tao trong câc khu công nghiÇp; chü trqng nhiing san

phâm-sü dgng công.nBhê cao, hiÇn àai, kÿ thuât tiên tién; tiét kiÇm tài nguyên,

r,àng l,rqng, giâm thiêu O nhiêm môi truong; câc dg ân công nghiÇp dàu tu vào linh
v.uc nông nghiÇp công nghÇ cao.

+ Giai doan tu nay dén nàm 2030: t{p trung uu tiên phât triên công nghiÇp hô

trq thuQc câp linh 4rc diÇn tu, viên thông, công nghÇ thông tin, co khi ché t4o, lâp
râp, sârn phâm công nghê cao, san phâm thân thiÇn môi truùng và tiét kiÇm nàng
lugng, hàng tiêu dùng cao câp...

+ Giai doan 2030-2045, tflp trung uu tiên phât triên câc thé hÇ moi cüa ngành
công nghiêp công nghÇ1hông tin và viên thông; phô cip công nghÇ § thuft si5, tq
ilÇng h6a, thiêt bi cao câp, vêt liÇu moi và công nghÇ sinh hqc.

ViÇc xâc dinh câc ngành uu tiên phâi cô tinh linh ho4t, dinh kÿ phâi dânh giâ
hiêu quâ ho4t <lQng theo câc tiêu chi dê cô diêu chinh phù hqp; dinh huông câc
doanh nghiÇp phâi dôi moi công nghÇ, trang thiét bi sàn xuât dé chuyên dôi, ch4m
nhât dên nâm2025, sê châm dut ho4t dQng câc câc doanh nghiÇp c6 công nghÇ l4c
hQu, không dâm bâo câc yêu càu uè bâo vê môi truong. C6 chinh sâch hô tq dé
câc doanh nghiÇp ViÇt Nam tham gia sân *uât 

"âc 
san phâm hô trg trong cnuôi giâ

trf vôi doanh nghiÇp FDI.
Bên canh viÇc kip thoi trién khai cô hiÇu quâ câc chinh sâch hô trq phât triên

công nghiêp cùa Chinh phü, câc BQ, ngàu:h Trung uong, cân nghiên criu, xây dlmg
co chê <$c thù, chinh sâch hô trg trong chuyên dich co câu công nghiÇp, phât triên
ngành công nghiÇp rru tiên phù hqp vôi nguèn,lgc 9üa,tinh, dèng thü dam bâo theo
co chê ttrj truong, tuân thü câc diêu khoân, cam kêt quôc tê mà ViÇt Nam dâ lcÿ kêt.

2.2, Tqo l$p môi truong ifÀu tr, kinh doanh thuQn lqi

. - Thsc hiÇn c6 hiÇu quâ Nghi quyét sô tl-zOrtmq-CP cùa Chinh phü vè
tiép tUc thuc hiÇn nhüng nhiÇm 4r, giâi phâp chù yéu cai thiên môi fu«rng kinh
doanh, nâng cao nàng lgc cqnh tranh quiic gia nàm 2018 và nhüng nàm tiép theo;
Chi thi sô OO-CtnU ngày 251512016 cüa Ban Thuùng vu Tinh uÿ vè viêc tàng
cuèmg sg lânh dao cüa câc câp uÿ Dang hong viÇc thâo gô khô kààn cho srân xuât
kinh doanh cüa doanh nChiep, thgc hiÇn câc mqc tiêu phât ûiên kinh té - xâ hôi cüa
tinh giai doan20l6-2020 nhàm cài thiên m4nh mê môi fuong dàu tu kinh doanh nôi
chung và cho phât triên trong linh v.uc công nghiÇp n6i riêng.

- Tàng cuèrng câc hopt dông hô trq cho, nh? dàu tu nhu: hô nq tin dgng, miên
giâm thuê, câc thü tgc hành chinh liên quan dên dâu tu...theo quy dfnh cüa phâp luflt.

, - Nâ"q cao chât lugng và hiÇu quâ công tâc kiém tra, kiêm soât.thi truùng,
dâu tranh chông buôn l{u, gian lQn thuong mqi, hàrng giâ, hang kém chât lugng, vi
ph4m quyèn sô hüu tri tuê trong linh vr.rc công nghiÇp, dàm bâo môi truong san
xuât kinh doanh lành m4nh.

_ -,.- TQp trung dây m4nh câi câch hanh chinh, trgng tâm là thü tUc hanh chinh.
Thuc hiên dàng bQ câc gittiphâp <tâm bâo an ninh chinh trf, trât t.u an toan xâ hQi.

- Xây dune chinh sâch dÇt phâ, t4o lQp môi truùng knoi nghiÇp trong lînh
vuc công nChiÇp, nhât là khôi nghigp dôi môi sring tqo.
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23. Dây mqnh phdt trién doanh nghiê.p công nghi.êp

- Triên khai quyét liêt, cô hiÇu qua Chuong trinh hanh dQng sii 45-CTr/TU
ngày 10/8/2017 cüa Tinh üy thuc hiên câc Nehi quvét hôi nghi Trung u<rng 5 khôa
Xf, tong d6 chü trçng Nehi quyét'sô 

"f 
O-N"qnW n gày 03/6t2017.,iu n- ôîÀp

hanh Trung ucrng kh6a XII vê phât triên kinh tê tu nhân trô thanh m§t ttQqg lgc
quan trgng cüa nèn kinh té thi truong <tinh huong xâ hQi chü nghia, phât trién câc
doanh nghiÇp tu nhân thgc sg trô thanh dông lgc quan tr9ng cho phât triên công
nghiêp cua tinh Chusng trinh hanh dQng cüa tinh thgc hiên Nghi quyêt sô 35^{Q-
CP ngày 16 thrâng 5 nârn 2016 cüa Ch-inh phü vè hô trg và phât triên doanh nghiÇp
dên nàm 2020.

- Trién khai tôt câc chinh sâch nâng cao nàng lgc công nghÇ, quan tri cho
câc doanh nghiÇp công nghiêp; khuyén khich, hô trg hinh thành câc doanh nghiÇp
cô quy mô l6n, câc tfp ttoan kinh té thuQc linh vuc sân xuât công nghiÇp; khuyén
khich phât trién câc doanh nghiÇp công nghiÇp vira và nhô, câc doanh nghiÇp hô
trq., câc doanh nghiÇp, tô chüc dich vq tu vân phât triên công nghiÇp; hô trq phât
triên câc nhà cung img trong câc ngành công nghiÇp rru tiên.

- Dây manh thu hüt dàu tu.trong nuô.c, dàu tu tgc tiép nuôc ngoà (FDI), d4c
biÇt 1à fong linh công nghiÇp chê biên, chê t4o, djên tu, nàng luqng ûâi t4o, uu tiên
câc {r rin sir dgng công nghÇ "cao, môi, s4ch, tiêt kiÇm", cô cam kêt chuyên giao
công nghÇ, dào t4o, sü dgng nhân luc tai chô, [ên doanh, liên két san xuât voi câc
doanh nghiêp, hqp tâc xâ.

- Xây dr,mg và công khai danh mgc d1r ân thu hüt dàu tu vào linh vgc công
nr dê thu hüt câc nhà dàu tu cônghiÇp, dông thùi dây manh công tâc xüc tiên dâu 1

tiêm nàng vào linh vgc sân xuât công nghiÇp.

2.4. Phrit trién nguàn nhôn lçc cho công nghiQp

- Tô chüc thUc hiên c6 hiÇu quâ câc co ché, chinh sâch phât triên nhân lgc
công nghiÇp, dâp rmg yêu càu công nghiÇp hôa, hiÇn d4i h6a.

- Sâp xép, co câu l4i, Aôi mOi và nâng cao chât lugng câc cq sô dào tqo cüa
tinh nhàm drng U,10. t4o ngyàn nhân luc công nghiÇp.cô khâ nàng tiép c4n câc

công nghÇ sân xuât m6i. Trién khai mô hinh <tào t4o vè khoa hoc, công nghÇ, kÿ
thuit và toân hgc, ngo4i ngü, tin hgc ngay tu chuong trinh giâo dqc phô thông.
Khuyén khich câc doanh nghiÇp tham già dào t4o nhân lgc công nghÇ cuo, gÉtt két
ch4t chê giüa nghiên criu, dào t4o vôi ho4t d§ng sân xuât kinh doanh và nhu câu
cüa thl truùng lao dQng công nghiÇp "thùi lcÿ Câch m4ng công nghiÇp 4.0". Thu
hût nhân tài c6 trinh dô lcÿ thuât chuyên môn cao, c6 nàng luc <lôi môi sâng t4o.

- Chü trgng dào tao, Uôi auOng dQi ngü doanh nhân c6 hinh dQ chuyên môn
cao, § 9àng quan lÿ, quan tri hiÇn d4i, cô dqo düc kinh doanh và tinh thân trâch
nhiêm tlôi vôi xâ hQi, dla phuong.

- Einh huông, hô tq chuyén dich lao dQng nông nghiÇp sanglao dQng công
nghiÇp, dich vu; xây dlmg dQingü lao dQng công nghiÇp cô ÿ thüc tô chüc ky lrâj,
tay nghê cao, cô nàng lgc tiêp thu, âp (rng công nghê môi, nàng suât cao, chât
lugng, hiÇu quâ.
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2.5. Chïnh sôch khoa hgc và công nghQ cho phdt trién công nghiQp

- Phât trién ha tâng, img dung công nghÇ thông tin - truyèn thông trong phât
trién công nghiêp, ntrât ta na tang két nôi sô dâm bâo an toàn, dô.ne bô ttâp rmg nhu
câu phât triên trong cuôc câch m4ng công nghiÇp 4.0. T4o diêu kiÇn cho doanh
nghiêp, nguùi dân dê dang, thu{n lqi, binh dàng trong tiép cfn céc co h§i phât trién

^ ,^ r
nQl oung cong nghç so.

- Jhgc hiên c6 hiÇu quâ câc chuong ninh nhu: Chuong trinh dôi moi công
nghÇ qui5c gia dérl 2020, chuongtrinh qui5c gia nâng cao nàng suât và chât luqng
hang h6a san phâm, hang hôa cüa Doanh nghiêp ViÇt Nam dén 2020; Dè,in rmg
dgng khoa hgc công nghÇ trong quâ trinh tâi co câu ngàrnh công thuong giai do4n
d$2025,1àn nhin dén 2030.

" - Hô,trg, khuyén khich câc tô chric, câc doanh nghiÇp dâu tu nghiên cuu, phgt
trién, chuyén giao công nghê, tmg dgng tién bQ khoa hoc - công nghÇ vào sân xuât
kinh doanh, xâc dinh doanh nghiÇp là lpc lugng quan trçng và 1à ftung tâm tong phât
hiên và ,rrrg dUng khoa hoc công nghÇ. Tpne cuone t çp tu., trong nghiên cüu, img
dgng khoa h9c, công nghê, mua bân chuyén giao câc san phâm công nghÇ.

- Kiém soât chàt chë công nehê dôi vôi câc ngành công nghiêp, tranh thü
công nghê tiên tién, tqi thé cüa nuôc di sau, di tât, dôn dàu, tân dUng t6i ea tqi üé
lao dQng cüa dia phuotrg và khai thâc cô hiQu quâ nàng lgc sân xuât hiên c6; quân
lÿ chat chê viÇc nh4p khâu mây m6c, thiét bl công nghÇ công nghiÇp dàm bào chât
luqng và hiÇu quâ.

- Oôl mOi co ché quâ,n 1ÿ tài chinh aiSi v<vi ho4t dQng khoa hgc công nghÇ,

phuong thüc sù dgng ngân sâch nhà nuôc cho khoa hgc công nghÇ. Thgc hiÇn co
ché hçp tâc công - tu trong viÇc triên khai câc dU an dôi m<ri công nghê, nghiên
cûu và p_hât triên; âp dgng hinh thric nhà nuôc dat hàg nhiÇm w khoa hgc - công
nghÇ. Hô trg phât triên câc doanh nghi§p ldroa hçc công nghÇ trong công nghiÇp.

2.6 Vè quôn lÿ-khai thdc hài nguyên, khodng sôn và bdo vQ môi truÙng,
thich ûng vûi bién dôi khi hûu trong qud trùnh phtit trién công nghiQp

- Xây dqng và tô chric thqc hiên hiÇu quà quy hopch, ké hoach quan 1ÿ, khai
thâc sù $ung ai nguyên khoâ'ng sân- Chi cho phép âp dung câc công nghÇ ktrai
thâc, chê bién khoang san hiên dai, tiêt kiÇm, bâo vê môi truàng, mang l4i hiÇu quâ

kinh té - xâ hQi bèn virng. T4o dièu kiÇn cho doanh nghiÇp tiép c{n aât aai ttruân

lqi, dâm bâo theo dûng câc quy dfnh cüa phâp lu{t.

. - Thlrc hiÇn làng ghép câc yêu càu thich img vôi bién dôi khi hfu, phông
chiing thiên tai, bâo vÇ môi truùng trong quy ho4ch, kê ho4ch, chuong trinh, dU iân

phât triên công nghiÇp. Uu tiên, khuyén khich câc dU rin d1u tu sü dgng tiét kiêm
nàng lugng, tài nguyên và bâo vÇ môi truùng, cuong quyêt k'hông tilânh tlôi môi
truàng vôi tàng truong công nghiêp. Quy dinh rôtrâch nhiêm bâo vÇ môi truùng
cüa câc co sô công nghiÇp, tàng cuong công tâc kiêm-tra giâm sât và xü lÿ nghiêm
câc hanh vi vi ph4m phâp lu{t. IGuyén khich phât triên câc co sô công nghiÇp môi
truùng, dây manh xâ hôi hôa công tâc bâo vÇ môi truùng.

- Công bô lO trinh ctrâm aut ho4t ttQng cüa câc dây chuyèn cfré Uién khorlng
sân cô quy mô nhô, lp hfu, tiêu hao nhiêu nàng lugng, không dàm bào câc yêu
: ).,,

cau ve Dao vç mor ruoTlg.
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3. Nâng cao nàng lgc lânh <I3o cüa Dâng, hiÇu Içc, hi§u quâ quân lÿ cüa
Nhà nurfc, phât huy quyèn Iàm chü cüa nhân dân trong xây dr;ng và triên
khai thgc hiÇn chinh sâch phât triên công nghi§p

- Câc câp üy tlang, chinh quyèn Ql trune quân triÇt câc quan tliém, muc tiêu
cüa Nghi quyêt, nâng cao nh{n thric vê vai trô và nqi dung cüa chinh sâch công
nghiÇp trong sU nghiêp công nghiÇp hôa, hiÇn dai hôa dât nuôc. Xâc dinh xây dpg
và tô chüc thgc hiên chinh sâch công nghiÇp là m§t trong nhüng nQi dung lânh dpo

,tquan fqng cùa câc câp üy dàng, chinh quyên. Gàn câc mgc tiêu, nhiÇm W phât
trién công nghiêp voi câc mgc tiêu, nhiêm vu phât trién kinh té - xâ hôi cüa câc
câp, câc ngành.

- Ban crin sg dang UBND tinh chi d4o nâng cao hiÇu lUc, hiêu quà quan lÿ
nhà nuôc trong linh v.uc công nghiÇp, têp trung khâc phgc nhüng vân dè tàn t4i,
h4n ché, câi thiÇn cô hiÇu quâ môi truùng dàu fir, kinh doanh cüa tinh. Ph6i hqp
chët chë v6i câc BO, nggù Trung uong trong thu hüt dàu tu phât trién công
n4iêp; tàng.cuùng sU phôi hqp giüa câc Sô, ban, ngành, UBND câc huyÇn thành
phô trong triên khai thUc hiên câc nhiÇm vU.

- Eang doan IDND tinh chi §eo tàne cuàng girim sât viêc trién khai thgc
hiÇn câc co chê, chinh sâch phât niên công nghiÇp dê dâm bâo thlrc thi mQt câch
dàng b§, hiêu quâ, tlâm bào câc mr,rc tiêu cüa tinh.

- Phât huy vai trô cüa Màt trân Tô qui5c, câc tô chüc chinh tri - xâ hôi trong
viÇc girâm sât, tham gia phan biÇn câc co ché chinh sâch phât trién công nghiÇp.

rv. TÔ cHÜc rHrI. c rTrf,N
1. Câc huyên üv, thành üy, ban cân sg dfurg, dang doan càn cri tinh hinh thuc

té cùa ttla phucmg, <lon vi xây dgng ké hoach tfuc hiÇn Nehi quyét 23; tô chüc
qur{n ffiÇt Chuong tinh hanh dông cüa Tinh üy, trién khai ké hoach thgc hiên cüa don
vi minh dam bâo chât lugng, hiÇu quâ.

2. Giao Ban cân sll dang UBND tinh, câc Ban xây dpg Dang cüa Tinh üy
và Vàn phông Tinh üy thu<rng xuyên kiêm ha, giâm sât viÇc thuc hiÇn Chuone
tinh hanh dông cria finh riy; kip thùi bâo câo eÀ fhuong vU Tinh ,iy, nan Ct âi
hanh Eang b0 tinh./.

Noi nhân:

- Ban Bi thu TW Dang,l
- Vàn phông TW Dang,l @ê bâo cdo)
- Câc dông chi Tinh uÿ viên,
- Câc Ban c:in s1r ttang, Dang tloan,
- Câc sô, ban, ngành, doan thê tinh,
- Câc huyÇn, thành uÿ, tlang uÿ tr.uc thuQc,
- Vàn phông Tinh uÿ:
+ Lânh dao Vàn phông,
+ Phông Tông hqp,

+LtruVT.
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