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cao hiÇu quâ quan 1ÿ, khai thâc, sü dgng và phât huy câc nguàn lgc cüa nèn

Quan triÇt sâu sâc cârc chü truong, gum diêm chi d4o, mpc tiêu, nhiÇm vg và câc
giâi phâp dusc thông qua trong Nghi quyét; Ban Châp hanh Dang bO tinh xây dpg
Chucrng trinh hanh clông thuc hiên Nghi qryét sO :S-Xq/TV/ cüa BQ Chinh tri vôi
nhüng nQi dung chinh sau:

r. MUC DiCH, YÊU CÀU
t'- Câc câp üy, tô chric dâng, toàn thê cân bô và clang viên quan triÇt nghiêm

tüc, nhQn thüc rô vè vai trô, tàm quan trgng cüa viÇc nâng cao hiÇu quâ quan lÿ,
khai thâc, sü dpng và phât huy câc nguà, lgc cüa nèn kinh té tao sy thiSng nhât câ
,rè ntrân thüc và hành tlông trong viÇc trién khai thyc hiÇn Nghi quyét. Dông thùi
nâm vüng quan diêm, mgc tiêu, nhiÇm vç giâi phâp nêu trong Nghi quyét aê tô
chüc thUc hiçn c6 hiÇu quâ.

- Câc câp üy, tô chürc darg, chinh quyèn, co quan, ctcrn vi càn cü vào Nghf
quyét cüa Trung umg, Chuong trinh hành <lqng cüa Tinh üy làm co sô elê xây
dUng ké ho4ch hành dông cp thê, phù hçrp vôi tinh hïnh thgc tiên, @o dQng lyc
phât triên bèn vüng kinh té xâ hqi cüa dia phuong.

TI. NQI DUNG
L- Mgc tiêu

1.1. Mqrc tiêu tông qudt

Nâng cao hiÇu quâ quân lÿ, khai thâc, huy dQng, phân bô, sü dpng câc

nguàn lgc cüa tinh nhàm thüc ilây phât triên kinh té - xâ hÇi nhanh và bèn virng.
Oôi mOi dinh huong dàu il và mô hinh tàng truôn g, câi thiÇn môi trucrng ilàu tu
kinh doanh; mô rông liên két, chü d§ng, tich cgc hQi nhâp qr6c té, khai thâc tôi
r . ,.À
da mgi tiêm nàng, lgi thê dê nâng cao chât luqng tàng truông và silc c?nh tranh
cüa tinh. Phât trién toan diên linh vgc vàn hôa - xâ hQi, nâng cao chât luçmg

À .^ ,
nguôn nhân lyc, dây m4nh img dpng khoa hgc công nghê, tlâm bâo môi truàng,
an sinh xâ h§i, câi thiên clài sông nhân dân, nhât là dân cu nông thôn.

1.2. Mqtc tiêu cqt thé

a) Dôi vôi nguàn nhân lltc
- Dén nàm 2020: Tÿ 1Ç lao dQng làm viÇc trong khu vgc nông, lâm nghiÇp

và thüy sân côn duût 3OoÂ. Binh quân môi nàm giâi quyét viÇc làm môi cho
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khoang 16.330 lao dQng, trong ttô xuât khâu lao dQng 1à 1.000 nguÙi; dào tpo nghè

nghiêp cho khoâurg 17.500 lao dQng; fÿ lÇ lao dÔng qua dào t4o nàm 2020 d4t70Yo,

üong dô tÿ 1Ç lao tlông qua dào t4o cô chimg chi bàng câp da|.55%.

- Dén nàm 2025: Tÿ tÇ lao dQng làm viÇc trong khu vgc nông, lâm nghiÇp và

thüy san duûi23%. Khâc phuc co ban tinh trpng mât .â, d6i cung - càu nhân luc.

- Dén ndm 2035; Tÿ lê lao dQng làm viÇc trong khu vr;c nông, lâm nghiÇp và

thüy san duôi I 6%. Phât triên, nâng cao nàng lUc dqi ngü nhân lgc làm công tâc

khoa hgc, công nghê cüa tinh.

- Dén nàm 2045: Tÿ 1ê lao tlQng làm viÇc trong khu vyc nông, lâm nghiÇp và
thüy sân duûi lLoÂ.

U PAi vôi nguàn vqt lçrc

^,(- Dên nàm 2025:
+ Châm dut hopt ilông cüa câc co sô khai thâc, ché bién khoâng sân, sâ,:r

xuât \/I,XD, sü dpng dât dai kém hiêu quâ, ânh huôrng <tén môi truôrng; 100% chât
thâi rÉn, nu6c thâi tlugc kiêm soât và xü lÿ. Ban hành và tô chüc tfuc hiQn câc ccy

ché, chinh sâch vè quan 1ÿ, sü dung hiÇu quâ tài nguyên thiên nhiên phuc vU phât
triên bèn vüng, tfp trung phât triên du lich, dich vu dàng bô vôi hÇ thông phâp luQt.

+ Phât triên hê thông co sô vft chât và hp tàng kinh té - xà hQi cüa tinh co
ban <Iông b§ và hiÇn dpi. Hoàn thanh dtrt diém câc công trinh c6 tinh chât câp bâch,

treng diêm, cô sirc lan tôa, tpo dQng ltlc phât triên kinh té - xâ hgi. Thuc hiÇn hiÇu
quâ câc quy hogch, chuong trinhphâ*trién dô thi, chucntg trinh phât triên du lich,
dây manh xây dpg két câu ha tâng trên dia ban tinh.

- Dén ndm 2035; Phât fién hÇ thông co sô vât chât và hp tàng kinh té - xâ hQi

cüa tinh dàng bQ, co ban hiên ttai; là trung tâm két nôi 
"âc 

tinh phia nam vôi Thü dô
Hà NOi, treng tâm 1à dich vu chât lumg cao câp vung ,è d., l!ch, dào tao nguèn
nhân lgc và y té.

- Dén ndm 2045:
+ Tiép tuc phông ngùa, kiêm soât ô nhiêm, bâo vÇ và câi thiÇn chât lugng

môi truôrng; quân lÿ tông hçp, khai thric bèn vûmg, sü dung tiét kiÇm và hiÇu quÀ
tài nguyên nuôc; quân lÿ tài nguyên dât và tài nguyên khoang sân theo hucrng khai
thâc, sÿ dqng hçp tÿ, hiÇu quâ, bèn vüng; ung phô kip thùi và thich nghi vôithiên
tai, bién aôi uri hâu; bâo tôn và sü dpng bèn vüng ,rgràn tai nguyên; uao tàn da
dang sinh hgc, phrlt triên dich vu hÇ sinh thâi.

+ l00yo nuÔc thài, râc thâi nguy hqi, râc thai sinh ho4t, râc thâi công nghiÇp
dugc xü tÿ vôi công nghe hiÇn tlpi theo tiêu chuân trong nuôc và ngang bàng voi
câc nuôc durg phât triên; ngàn ngùa, giam d*g ké và kiêm soât duoc câc loai ô
nhiêm, dflc biÇt 1à tù câc hopt dçng sü dqng_dât dai, sü dung khoâng sân, sü dung
và khai thâc nguàn nuôc.., chü ÿ tôi câc chât thâi rân, nuôc thâi và ô ofriêm cf,âi
hüu co; thuc hiên nhüt g hanh dông câp thiét dê ngàn chën và tién dén châm dut sg
suy thoâi noi cu tru tu nhiên câc hÇ sinh_ thâi, bâo vÇ và ngàn chpn nguy co tuyêt
chüng cüa câc loài dQng, thuc vft nguy câp.
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+ Hoàn thiÇn co sô vât chât và két câu hp tàng cüa tinh dèng bô, hiÇn clai, két
nôi thông suôt r,'ôi câc tinh lân cân.

c) Diii vôt nguàn ùi lryc.

- Dén nàm 2025.' Giü vüng an ninh tài chinh dia phuong; bâo dâm cân dôi
ngân sâch tich cuc, giâm dân tÿ lê bQi chi ngân sâch nhà nuôc, phân dâu dén nam
2O2O cân bturg thu - chi ngân sâch ilia phuong (d!a phuong tq côn diii ngân sdch);
han ché không dé phât sinh no công.

- Dén nhn 2035; Thu ngân sâch nhà nuôc tu dât ilai dpt \Oyo,thu tu khai thâc
tài san công dat 5%tông thu ngân sâch nhà nuôc hàng nàm, giimdân nq công.

- Dén nàm 2045; Giü ôn dinh thu ngân sâch nhà nuôc tù dât dai it4t l\oÂ,
thu tù khai thâc tài san công dat 5Yo - 7% tông thu ngân sâch nhà nuôc; ng công
giâm côn ô mric ttii thiêu.

2- NhiÇm vg, giâi phâp chü yéu

2.1. Nhieffi ÿU, giûi phtip chung

- Rà soât, süa dôi, hoan thiên câc co ché, chinh sâch vè dàu tu, dât iÏai, tài
nguyên khoâng siân, nguàn nhân lUc nhàm nâng cao hiÇu quâ sü dUng câc nguôn
lyc phpc vp cho phât trién kinh té-xâ hôi cüa tinh.

- Tiép tpc dây manh thuc hiên Dè ân aôi mOi <linh hucmg dàu tu tinh Hà
Nam giai do4n dén 2030; câc Ké hopch, chuong trinh hành dông, pè ren cüa Tinh
vè aôi môi mô hinh tàng tru<mg kinh é. Phât trién, nâng cao chât lugng nguàn
nhân luc nhât là nguàn nhân lgc châi lugnB cao bàng câc Dè étn, co ché, chinh sâch

cp thé. Chü trgng dôi môi, nâng cao trinh clQ công nghê trong tùng ngành, lTnh

vgc; rru tiên dàu tu cho üng dpng tién bô khoa hqc kÿ thuft.
- Dây mflh co câ., nèn kinh té và câc ngành, lTnh v.uc, sân pham chù yéu.

Tpp trung phât trién câc sân phâm cô thé manh cüa tinh. Tiép tuc thUc hiÇn hiÇu

quâ câc Nghi quyét chuyên dè cüa Tinh üy vè nông nghiÇp, công nghiÇp, thucrng

mai dich vp và r,guà., nhân lyc; câc két tuan cüa Ban Thuôrng vp Tinh uÿ vè quan

Iÿ dâtdai, khoâng sân, môi truôrng. Quân lÿ chAt dàu tu công; tpp trung nguôn lgc
cho câc công trinh trqng diêm, c6 sric lan tôa và anh huông lon dén phât üiên kinh
té - xàhQi trên clia ban tinh.

- Oôi môi và nâng cao chât luçmg công tâc xày dung quy hopch, ké hopch

cüa tinh theo hudrng dân cüa Trung uong. Hoàur thành xây dpg và tô chüc trién
khai thuc hiÇn Quy ho4ch tinh thùi kÿ 2021-2030, tàm nhin dén nàm 2O5O cùng

vôi viÇc rà soât, bô sung, dièu chinh ho4c lap môi câc quy ho4ch cô tinh chât

chuyên ngành, § thuat cüa tïnh.

- Thgc hiÇn công khai, minh bpch, binh dàng trong quan lÿ câc nguôn lgc.

Dây manh câi câchhanh chinh; nâng cao trâch nhiÇm và dpo düc công vg cüa cân

bô câc câp nhàm tpo mgi dièu kiÇn thu4n lgi cho nguùi dân và doanh nghiêp. Tich
cgc thgc hiÇn nghiêm câc quy dlnh vè phông chting tham nhüng, ngàn chan hành

Àr'r1.ravvi dçc quyên, x6a bô co chê xin - cho, lgi fch nhôm, g6p phân cüng cô niêm tin cüa

câc doanh nghiÇp và nhân dân vào sU lânh d4o cüa Dang và Nhà nuÔc.
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- Tàng cuèrng img dçng công nghê thông tin trong quan 1ÿ nhà nuÔc. Chü

tlông nghiên cuu dé nÉm bât co hQi, tfn dqng thanh tuu cüa cuQc Câch m?ng công

nghiêp tan tnt 4 dê âp dung vào thsc tiên phât triên kinh té-xâ hQi cüa tinh.

2.2. NhiQm vqt, giôi phdp chü yéu Aû voi tùng nguàn lgc

2.2.1. Pih vAt nguôn nhân lttc

a) Nâng cao nhQn ththc, hoàn thiên câc co ché, ch[nh sdch vè phdt ffién,
quàn lÿ, khai thdc và sû dqng cô hiQu quâ nguàn nhân lqc cùa tinh

- Nâng cao hiÇu quâ, da dang hoâ câc hinh thüc, nQi dung tuyên truyèn chü
trucrng cüa Dang, chinh sâch, phâp luft cüa Nhà nuôc vè nâng cao chât luqng
nguàn nhân lUc. Eôi môi càn bân, toàrn diÇn giâo duc - dào t4o theo hu6rng chuân

h6a, hiÇn tlpi h6a theo câc chü trucrng, Nghi quyét cüa Trung ucrng.

- Nâng cao chât luçmg ng,rèn nhân lgc, dào tpo nghè nghiÇp phâi theo nhu
càu thi truôrng lao tlQng vè sO luqng, chât luqng, co câu ngành nghè và hinh dô dào

tpo; gôp phâ" chuyén dich co câu lao dông, tpo viÇc làm, nâng cao thu nhâp, giâm
nghèo bèn vüng và dâm bâo an sinh xâ hQi.

- Hucmg dân, tuyên truyèn dày ctü, kip thùi câc chinh sâch, phâp lupt vè viêc
làm, ATVSLD và mQt sô vàn bân hiÇn hành cô liên quan ilén nguùi lao dQng và
nguùi sü dpng lao dÇng nhàm nâng cao hiéu biét, nhpn thüc và trâchnhiêm thgc
hiÇn. Têp huân cho câc doanh nghiêp c6 sü dung lao dQng là nguùi nuôc ngoài trên
dla ban tinh thgc hiÇn thü tpc câp giây phép lao dQng qua m4ng diÇn tu.

b) »Ot moi công tdc quàn lÿ, sû dung, ildnh gid và dào tqo ,gràn nhân lçc
- Dôi vôi nguàn q!ân lgc trong khu v.uc nhà nuôc.
+ Xây d1mg và hoan thiên hÇ thông chi tiêu danh giâ cénbQ, công chüc, viên

chüc theo vi tri viÇc 1àÉ gàn vôi két quâ ho4t clông công vp và hiêu suât làm viÇc.
Hoà,n chinh quy trinh danh giâ dôi ngü cân bQ, công chüc, viên chüc trên co sô
nàng luc d6ng g6p, két quâ và nàng suât lao dông thgc té. Thgc hiên ché d§ trâ
luong theo chüc danh, vi tri viÇc làm tucrng xrîng vôi trinh dô, nàng lgc và két quâ
công viÇc. i

+ Dôi môi công tâc dào tpo, bèi duông cân bQ, công chüc, viên chüc theo
hucmg nâng cao nàng luc thgc thi nhiêm vg công viÇc. Tô chüc và trién khai thgc
hiÇn c6 hiÇu quâ Ké hopch dào eo, uài auorng cân bQ, công chfrc, viên chüc cüa
tinh giai doan 2017-2020.

+ Phât hiÇn, Uài auotng, trgng dung và sü dung cô hiêu quâ nhân tài; thwc
hiên tôt chinh sâch thu hüt, tao nguôn cân bQ tir sinh viên tôt nghiçp xuât sâc, cân
bô khoa hgc tré cüa tinh.

- Khu v.uc ngoài nhà nuôc.
+ Dây manh- thu hüt câc truàng Eai hoc, cao dâng cô chât lugng vè Khu opi

hgc Nam Cao cüaitinh.
+ Quy hoach, phât fiên mang luôi câc co sô dào t4o, tnrong dpy nghè cüa tinh

phù hçrp roi $., càu thlrc té di dôi voi viÇc tàng cuèrng nàng tpc quan ty nfra nuôc vè
giâo dpc nghè nghiêp và nàng luc quan tri cüa co sô giào au. nghè nghiÇp.
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+ Dây mAnh xâ hQi h6a công tâc giâo dpc nghè nghiÇp, tâp tyng.câc nguôn

lyc cho giâo dpc nghè nghiÇp. fô1flic triên khai câc hopt dÔng ge" tét giâo duc

nghè nghiêp vôi doanh nghiÇp, thf truong lao dqng, viÇc làm và an sinh xâ hQi.

Dây mAnh hgp tâc 3 bên Nhà nuôc - Nhà truèrng - Doanh nghiÇp trong giâo dpc

nghè nghiÇp.

+ Trién khai câc chuong trinh dào tpo chât luqng cao, uu tiên dào tgo nhân

lyc dâp img yêu càu câch m?ng công nghiÇp tan tnri 4. Thgc hiÇn c6 hiÇu quà câc

chinh sâch dào tpo nghè cho lao clqng nông thôn, dào tpo tAi chô trong doSnh

nghiÇp. Dây nranh tfrUc t iÇn Oè an giâo dpc hucmg ngtriêp và dM huong phân luàng

hgc sinh üong giâo dçc phô thOng giai dopn 2018-2025. Dây m4nh img dgng công

nghê thông tin trong dào tpo và quân lÿ giâo dgc nghè nghiÇp.

c) Phdt triiin th! truùng lao dQng hoqt dQng hiQu quâ

- Nâng cao hiÇu quâ ho4t dqng cüa thi truong lao dQng, bâo dâm tinh thông

nhât va Hnh hoat cüa th! truèrng lao dQng, tpo thu4n lgi cho viÇc tuyên dUng lao tlQng

và nguoi sü dung lao dQng.
^A 1 r \ \ \ t q

- Tô chric diêu tra, rà soât nhu câu hgc nghê, nhu câu tuyên dUng lao tlÇng

cüa doanh nghiÇp; thuôrng xuyên cQp nh$t thông tin vè cung - càu lao dQng.

2.2.2. t>ét vôi ngrà, vQt lryc

Q DiSi vôi nguàn lryc tài nguyên thiên nhiên

- Dây rnAnh công tâc tuyên truyèn, giâo dpc nhàm nâng cao nhfn thüc và
trâch nhiÇm crta câc câp üy dâng, ohfnh quyèn và nhân dân vè bâo vê tài nguyên
nuôc, khorâng sân, dât dai và bâo vÇ môi truôrng.

- Tàrg cuèrng công tâc thanh tua, kiém üa, giétm sât viÇc thyc hiÇn Quy ho4ch,
Ké hopch, châp,hành phâp lupt vè dât dai, khorâng sân, môi truùng, phât hiÇn, xri lÿ
nghiêm câc truone hÇp vi phpm, kiên quyét thu trài eât, thu hôi giây phép khai thâc
dU rln vi ph4m Luat Dàu tu, Luft Eât dai, Luft Khoang san theo quy dinh.

- Xây clung và trién khai ké hopch chuyên dôi co câu cây trO.rg tên clât lüa
phù hçrp vôi lqi thé và nhu càu üü ffuong. Tàng cuèrng công tâc quan lÿ nhà nuôc

Àr nvê bâo vê môi ffiè*g; tâp trung khàc phUc ô nhiêm môi truèrng t?i co sô gây ô
v, .I I

nhiêm môi truèrng nghiêm trgng, câc diêm bric xirc vê ô nhiêm môi truèrng; bâo vê
và câi thiÇn môi truèrng câc luu vgc sông. ThUc hiÇn nghiêm chü truong tqi câc
nghi quyét, két lufn cüa Tinh uÿ, không clè xuât thu hrit, tiép nhân câc dy an üèm
A"
ân nguy co ânh huôrng dên môi truèrng, cânh guffi, không phù hçrp vôi câc quy
ho4ch chung «1â phê duyÇt, sü dpng dât dai,tài nguyên lâng phi.

- Nâng cao hiÇu luc, hiÇu quâ quan lÿ nhà nuôc vè tai nguyên nuôc; bâo vÇ

tài nguyên nuôc tqi câc khu v.uc bi ô nhiêm nguô, nuôc, xây dpg danh mgc
À , À t^ r r r r 1 " r. r \ ,a a i i \ i , 'nguôn nuôc cân lQp hanh lang bâo vÇ trên clia bàn tinh; ban hành câc co chê, chinh

sâch và dây manh xâ hQi hôa hopt dqng bâo vÇ tài nguyên nuôc.

Q »Ai vôi nguàn lqc co sô vqt chû và hq tàng kinh té - xd hçi
- Tâp trung huy ctQng câc nguôn lgc cho dàu tu phât trién. Tàng cuùng xâ

hôi hôa, huy tlQng câc nguàn ,16r, dàu tu ngoài ngân sâch. T4o co ché dê câc
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doanh nghiÇp, nguài dân tham gia dàu tu trên clia bàn tinh. Tu nhân hôa và dâu
thàu khai thâc, cung câp câc dich vu công. Thgc hiÇn dâu giâ câcvi tr[ dât lqi thé
phât trién dlch vg, thucrng mpi, nhà ô theo quy hopch.

- Rà soât tién dÇ thgc hiÇn câc dy rtu dàu tu, kiên q,ryét châm dnt dàu tu dôi
vôi câc dU an kém hiÇu quâ, thiéu tinh khâ thi dé têp trung dàu tu cho câc công trinh
và dg ân câp bâch khâc. Quan tâm dàu tu hp tâng vung khô Iûàn, ha tàng phpc vp
phât triên san xuât nông nghiÇp, xây dpg nèn tang vüng châc nhàm phât trién kinh
té - xàhôi vôi tôc tIô cao, bèn vimg. Dây nhanh chuong trinh phât trién câc tlô thi;
quy hopch, xây dUng câc thitrân, thi it ü câchuyÇn trên clia ban tinh.

- Quân lÿ chat chë dàu tu công, nâng cao hiÇu quâ sü dUng vôn nhà nuôc,
Hrâc phuc triÇt dé tinh trpng dàu tu dàn trâi. Trién khai dàu tu câc dg ân theo ké
hopch dàu tu trung hpn dugc duyÇt, di dôi vôi tàng cuùng kiêm tra, giâm sât.

Nâng cao chât luçmg công tâc quân lÿ và hiÇu quâ phOi hçrp giüa câc co quan nhà
. .:.nuôc trong triên khai thgc hiçn dg ân dâu tu xây dmg kêt câu hp tâng. Tàng

cuôrng, làm rô vai trô, trâch nhiêm cüa câc nganh chüc nàng, ntrât ta nguùi d.mg
dàu trong xây dpg, quân 1ÿ thUc hiÇn quy hopch, ké hoach, chucrng trinh, dU an

dàu tu.

- Thgc hiÇn nghiêm câc quy dinh vè phân bô vôn theo quy ttlnh cüa Trung
uong; dây manh phân câp nhàm phât huy tfnh chü dông, sâng tpo, dè cao trâch
nhiêm cua câc câp chinh quyèn dia phucmg, nhât 1à nguùi dtmg dàu trong xây
d\mg, quan 1ÿ thgc hiÇn quy hopch, ké hopch, chuong trinh, dU an dàu tu.

2.2.3. Oih vAt nguàn tài luc

- Süa dôi, bô sung và hoàn thiÇn co ché, chinh sâch dé khoi thông, giâi ph6ng

tôi ila và nâng cao hiÇu quâ sü dung câc nguôn lUc hiên cô, phù hçp voi nèn kinh té
thi truone dinh huong xâ hqi chü nghia và thlrc tiên cüa dfa phuong; thgc hiÇn công

khai, minh bach trong quan 1ÿ, khai thâc và sü dpng ngân sâch nhà nuôc.

- Thgc hiÇn co câu lpi NSNN và ng công theo hucmg nâng dàn tÿ trgng chi
dàu tu phât triên, giâm tÿ trgng chi thuèrng xuyên trong tông chi NSNN. Dây
nhanh câi câch khu vyc sg nghiÇp công, tinh giân biên ché; Ëng cuèrng cài câch

thü tpc hành chinh. Quan lÿ, sü dung triÇt dê tiét kiÇm, hiÇu quâ ngrrôn lyc NSNN,
song song vôi huy dQng tôi tla câc nguôn lgc tài chinh khâc dê thüc dây phât trién
kinh té - xâ hQi. Giâm sât ch{t chë viÇc quan lÿ và sü dsng vôn vay; triên khai hiÇu

quâ Luft Quân 1ÿ và sü dpng tài san công. Cân dôi nguàn lgc dê thUc hiÇn düng lQ

trinh câi câch chinh sâch tièn lu<rng và bâo hiêm xâ hQi theo Nghi quyét Trung
uffig, dâm bâo an sinh xâ hôi và nhiêm vu an ninh quôc phông clia phuong.

- Thyc hiÇn nghiêm Lupt Ngân sâch nhà nuôc, tàng cucmg § luQt tài chinh -
ngân sâch nhà nuôc û tât câ câc câp, câc nganh. Nuôi duüng nguôn thu ngân sâch

nhà nuôc, bâo ilâun thu dirng, thu dü, thu kip thùi, tQp trung chông thât thu, chuyên
g\âvàng dgng thué. Giâm sât chàt chê câc khoan chi tu ngân sâch nhà nuôc, bâo
dâm triÇt Aê tiét kiêm, chông lâng phf, tàng nguôn thu sg nghiÇp; không ban hành
câc chinh sâch, ché dq, chucrng trinh, dè an khi không cân dtii duqc nguàn rôn;
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kiêm soât chflt chë viÇc img truôc dy toân, chi chuyêr, t guàn, chi tri nguôn dp
phông ngân sâch nhà nuôc.

- Tàng cuèrng công tâc quan lÿ và kiém tra trên co sô câc d[nh müc kinh té
nhàm sü dpng triÇu quâ và tiét kiêm NSNN, ntrât ta Arii vOi câc doanh nghiêp công
ich; quan lÿ cérc doanh nghiÇp dàu tu tr.uc tiép nuôc ngoài clâm bâo thgc hiÇn dày

dü câc cam két vè bâo vê môi truèrng, tién dô dàu tu, dông gôp ngân sâch nhà

nuôc,... xü lÿ nghiêm câc hà,:rh vi chuyén giâ, trôn thué, vi ph4m phâp luft.
- Dây manh viêc dôi môi co ché quan lÿ, câp phât ngân sâch nhà nuôc; clôi

môi co ché tu chü tài chinh cüa don vi su nghiÇp công lQp; khuyén khich, hô rq
thUc hiÇn xâ hQi hoâ ilôi vôi don vi sU nghiÇp công l1p eâ"vôi viÇc viÇc thgc theo
tinh thàn Nghi quyét hôi nghi Trung uong 6 (khôa XII) và Chuong trinh hành dông
s6 s+-crr/TU cüa Tinh üy.

TII. TÔ CHTC THUC HIEN
l. Câc ban can sy dang, i1*g doàn, câc huyÇn üy, thành üy, ilang üy tr.uc thuQc

tinh càn cü tinh hinh thyc té cüa dia phuong, dcrn v! và Chuong tinh hanh dÇng cüa
Tinh üy dê xây dpg ké hopch tô chric thgc hiÇn dâm bâo phù hçrp, hiÇu quâ.

2. Ban cân sg dang Üy ban nhân dân tinh chü tri pfrOi hçp vôi Ban Tuyên
giâo Tinh. üy, câc co quan liên quan theo dôi, kiém tra, dôn clôc viÇc thUc hiÇn
Ngni quyét, Chuong trinh hành dông này cüa Tinh üy, ilinh § bâo câo tinh hinh,
két quâ thsc hiÇn./.

Noi nh+n:
- Ban Bi thu TIÿÿ Dang, I *) , , ,
- Vàn phông rw o-Ë, I cte bao cao

- Câc dlc Tinh uÿ viên,
- Câc Ban Cân sy Dâng, Eàng itoàn,
- Câc sô, ban, ngành, ttoàn thê thuQc,
- Câc huyÇn, thanh uÿ, tïâng uÿ tr.uc thuQc,
- Luu Vàn phông Tinh uÿ.

T/Ùr riNu uÿ
THIJ

Dinh Khang




