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H§i nglr! mn tfni 8 Ban Châp hành Trung uong (kh6a )il) dâ ban hanh Nghi
quyet sô :O-NqlTW, ngày 22/LOt2Ol8 vè chién luo. c phât fiên bèn vüng tinh té Uiên

Viçt Nam dén nàm àO3O,Am nhin dén nàm 2045. Quan tiÇt mpc tiêu, quan ctiêm chi
dqo, nhiÇm W giâi phâp cüa Ngh! quyet và tinh hinh thUc tiên cüa dia phuong,
Tinh üy xây dUng Chuong trinh htuh tÏông thgc hiÇn Nghi quyét vôi nhûmg nQi

dung sau:

t MUC oicn, vÊu cÀu
- Câccâp üy, tô chûc dâng, toan thé can bQ và clang viên quan tiÇt nghiêm tric,

nhfu thric rô tà, qrr* to.ng, vi tri và vai trè cua biên ttOi vôi su nghiêp xây dpg và
bao vê Tô quôc t4o su thông ntrât câ vè rfrân thüc và hanh clqng tong viÇc fiên kJrai

thuc hiên Nghi quyét. Dàng ftùi nàrn vimg quan diêm, mpc tiêu, ntriêm W grâi phâp

nêu tong Nghi quÉ Aé tô chüc thuc hiên c6 hiÇu quâ.

- CéLc câp üy, tô chüc dang, chinh quyèr, co quan, don vi càn cü vào Ngh!
quÉ cua Tnmg uffig, Chuong ftinh hành dqng cüa Tinh üy làm co sô dê xây dUng

ké hoæh hành cTqng cg thê, phù hçrp voi tinh hinh thuc tiên, t4o ilông lgc phât tiên
kinh é biên bèn vüng gÉn tièn voi bâo dam qutic phông, an ninh, giü vüng ttôc lêp

chü quyèn và toà,n ve.n lânh thô.

tr. Nor DUNG

1. Tô chûc hgc t$p, quân triÇt Nghi quyét

Câc câpüy, tô chürc datg, chinh quyèn, M?t tan Tô qutic và câc 6 chüc chirür

ûi - xâ h§i tô chüc quan tiÇt, tuyên truyèn nQi dung co bân cüa Nghi quyét ilén toan

thê can bg, dang viên, công chüc, viên chûc, doàn viên, hQi viên và câc tu"g lop nhân

dân; xây dUng Chuong tinh, ké hoach cp thê hôa viÇc fiên ktrai thgc hiÇn, thoi gian

hoan thành tong th,âng 0l/2019.

2.T6 chûc thrlc hiÇn quyét tiçt, hiÇu quâ câc nhiÇm vç, giâi phâp trgng
tâm nêu trong Nghi quyét

2.1. Tdttg cuùng sqr ldnh ilgo cfo Dfurg, fay mgnn công fiÏc trryên trryèrr, nfutg
cao nh\n thfu vè phû fin bèn vïmg bién, tqo ûng thuQn trong toàn fr h\i

A.
Câc câp uÿ, tô chric ding, chinh quyên nâng cao nh$n thüc, tàng cuèrng lânh

d4o, chi clao tô chric thgc hiÇn, kiêm m, giâm sât quâ tinh triên khai thyc hiÇn câc

chü trucrng, grài phâp vè phât fiên bèn vüng t iof, té bién. Tàng cuèrng tuyên truyèn
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sâu rQng chü truong cüa Dang, chintr sâch, phâp luft cüa Nhà nuôc vè biên, dâo, chién

lugc phât fiên bèn vüng kinh té biên Viêt Nam tong toan hÇ tt ôrg chinh tu! và cac

àg lop nhân dân; khàne dinh chü tucmg nhât qurin cua ViÇt Nam là duy ti môi
tuong hoà birür, ôn dinh, tôn tgng luat phâp quôc té trên biên. Phât huy vai tô cüa

M?t tr.ân Tô quôc, tô chirc itoan thê câc câp mng công téc tuyên tnryèn, vQn dQng câc

tàg t"p nhân dân, giâm sât và phan biên xâ hqi viêc thUc hiên Nghi quÉ
2.2. Trién khai thyc hiQn cdc chinh sdch, ké hogch giin vô,i phdt triên bèn

vfrng kinh é bién vù bôo vQ môi trrong biën

Tiép tpc rà soât, hoan thiên câc co ché, chintr srich dê thu hüt ctic nguôn fuc
tong và ngoà nuôc cho dàu tu xây dWrg ha târrg, phât ûiên khoa hgc, công nghÇ,

nguàn nhân lgc, chuyên giao fi thirc vè Uiên dê sân sang img ph6 bién Aôi ktri frflL
nuôc biên dâng.

Thuong xuyên thanh tra, kiêm tra câc dU an dàu tu trên d[a ban tinh c6 dâu
hiêu, nguy co gây ô nhiêm môi tnrùng nhàn phât hiÇn kip thoi dê cô biÇn phâp xri
1ÿ, k*râc phuc; iÏëc biêt là chât thâi nguy h4i, chât thâi ràn gây ô nhiêm môi tnrùng
frên câc con sông dô ra biên c6 hnr luqng nuôc lon di qua tl[a phAn tinh Hà Nam
nhu sông Hèng, sông Eây.

X. DAy mgnh gitio d1tc, itùo tgo, phdt triên nguàn nhân tarc bién

Tàng cuèrng giâo dgc, nâng cao nh4n thrîc, kién thirc, hiêu Uiét vè biên, d4i
duong, kÿ nâng sinh tàn, thfch img vôi bién dôi kâf hfu, nuôc biên dâng, phông, tânh
thiên tai cho hoc sinh, sinh viên tr-ong th-câ câc b$c hgc, câp hgc. Quan tâm hô f-q
nâng cao chât lugng dào t4o, phât riên m?ng lucyi co sô dào t4o nguàn nhân llrc tong
câc nganh c6 tièm nàng hô tq kinh té biên phât riên nhu co khi ché t4o, công nehiêp
chiS biér, công nghiêp phu trg...

2.4. Chti @nS tdng aùng và môrQng qrun hQ di ngogi, hW aic quéc é vè tün
Tuân thü và thUc hiên nhât quan trong công tâc dôi ngo4r vè duong tOi Aqc 6p

t.u chù, da d4ng hoâ, da phuong hoâ; chü dông, nâng cao hiÇu quâ hQi nhêp quôc té;
kiên quyéq kiên tri dâu tranh bâo vÇ chü quyèn và câc lqi ich hçp phâp, chinh ttang
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cüa quôc gia trên biên, giü gin môi truong hoà binh, ôn dinh và hqp trlc clê phât tiên.
Nghiên cüu triên kàai thgc hiÇn câc dièu uôc qutic té quan teng mà ViÇt Nam

dâ tham gia nhât là câc linh v.uc vè quan lÿ tài nguyên, bâo vê môi truèrng. Tiép tUc
dây -enh hqp tâc, tranh thü qr hô trq cûa câc dëii térc,tô chüc qutic té, câctinh tong
nuôc và nuôc ngoai dê phât fiên nguèn nhân lgc, rlmg dung k*roa hgc, công nghÇ hiÇn
tlei vào bâo vê môi truèrng, phông, ch6ng thiên tai và thich img voi bién ctôi k*ri hfu,
nuôc biên dâng.

2.5. Huy iIônS nguàn lyc, khuyén khf,ch ctüc thành phàn kinh é ilàu u cho
phrüt trtên bèn vtutg biên

Dây mpnh thu hût nguôn lgc tu câc thành phân kinh té, nfrât ta kinh té tu
nhân, kinh té cô v6n dàu tu nuôc ngoài. Chü dQng thu hrit câc nhà ctàu tu lon, cô
công nghç cao, thân thiên voi môi ffiô.g, công nghiÇp nèn tâng, công nghÇ nguôn,
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câc ngành co khf ché qo, công nghiÇp ché bién, công nehiêp phu trq cho công
nghiçp biên...

TAp trung lânh d4o, chi dAo thlrc hiÇn Chi thi séi ZSrcf-TTg ngày 3l/8l2}l8
cüa Thü tuong Chinh phü vè m§t sô nhiÇm vç, giâi phâp phât trién sân xuât, thüc
aay xuât khâu.

Phât triên tét câu ha tâng da mgc tiêu, dàng bô, meng luoi giao thông t<ét nOi

vor câc trung tâm kinh té trong vùng, câc khu công nghiÇp; khai thâc hiÇu quâ

meng luoi giao thông duong bq, duong sât t4o t<ét nôi hiÇu quâ voi cang biên Hâi
Phông, Quang Ninh. Npo vét luông l4ch câc con sông trên dia ban tinh dê xây dWrg

,,^
câc tuyên vÇn tai thüy kêt nôi ra biên.

Phât fiên dàng bQ câc dich vu Logistics hô trq cturg biên; dôn dôc triên khai
nhanh dU an cang ICD Tân C*g Hà Nam tai KCN Eàng Vàn III, tpo dièu kiên dê

tham gia sâu vào câc chuôi cung rmg vân tâi, g6p phân giaffI chi phi vfn chuyên,

thoi gian tuu hang @i câng, giarïr âchtâc câurg bién.

Ktruyén khich, tao dièu kiên dé câc thanh phân kinh té tham gia phât triên
câc trta, tryiin du lich biên phpc vU nhu càu cüa nhân dân rong tinh; dàu tu câc
phuong tiÇn, mây m6c, tfriét Ui hiÇn ctai phuc w vân chuyên, bâo quan, ché bién,
tiêu thp câc san phâm tu bién.

m. TÔ cnrlc rrrtlc rryN
l, Câc ban cân sg dang, dang doàn, câc huyÇn üy, thành üy, dàng üy tnlc

thuQc tinh càn cri tinh hinh thgc té cüa clia phuong, don v! và Chuong hinh hanh

dông cùa Tinh riy cIê xây dpg Chuong hinh, ké hoach cu thê tô chüc thyc hiÇn

ctâm bâo phù hçrp, hiÇu quà.

2. Ban cân sg dang Üy ban nhân dân tinh chü tri phOi hçrp vôi Ban Tuyên
giâo Tinh üy, câc co quan liên quan theo dôi, kiêm tra, dôn dôc viÇc thyc hiÇn

Nghi quyét, Chucrng ûinh hanh ilQng này cüa Tinh üy, dlnh § bâo câo tinh hinh
két quâ thyc hiÇn.

Noi nlrân:
- Ban Bi thu TW Dang,
- Vànphông TW Dâng,
- Câc dlc Tinh ùy vien,
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- Cac Ban Cân sU, Dang doàL
- Cac huyÇn, thành üy, dâng ùy t.uc thu§c,
- Cac S4 ban, ngành, ttoan thê thuôc tinh
- Vân phông Tinh ùy:
+ Lânh d4o Vàn phông,
+ Phông Tông hqp,
+LmVT.
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