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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VII,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-

2025 được tổ chức từ ngày 27 - 29/7/2020; để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc 

sống, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa VII xây dựng Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tạo sự thống nhất 

về tư tưởng, hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể quần chúng nhân dân; thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tổ 

chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại 

hội đề ra, quyết tâm xây dựng thị xã phát triển toàn diện. 

2. Xác định những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, giúp 

cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng chương 

trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VII đề ra. 

 B. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

 I. THỰC HIỆN BA KHÂU ĐỘT PHÁ 

1. Huy động nguồn lực đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công 

nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tƣ 

và phát triển doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo, động viên các chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng Cụm 

Công nghiệp Cổng Khánh 1 và Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 2 đảm bảo đạt và 

vượt tiến độ theo kế hoạch. 

- Lập quy hoạch và hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thành lập thêm 02 

Cụm Công nghiệp (Cổng Khánh 3 và Nam Đậu Liêu); đồng thời kêu gọi, thu hút 

nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các Cụm Công nghiệp mới được thành lập; huy 

động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm Công nghiệp Nam Hồng và 

Cụm Công nghiệp làng nghề Trung Lương theo quy hoạch đã được phê duyệt.   

 - Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thực hiện thắng lợi 

mục tiêu bình quân hàng năm thành lập mới trên 40 doanh nghiệp.   
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 2. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

2.1. Xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh 

- Hoàn thành và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã 

Hồng Lĩnh đến năm 2030.    

- Tham mưu, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho thị xã Hồng Lĩnh 

tiếp tục được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo nguồn lực xây dựng thị 

xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III.   

- Tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các 

nguồn lực đầu tư khác để đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị (hạ tầng giao thông, 

điện chiếu sáng, cây xanh, môi trường, cấp thoát nước, thông tin liên lạc…), đảm 

bảo thống nhất, đồng bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh thu hút đầu 

tư các dự án theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn đã được HĐND tỉnh thông 

qua tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 15/7/2017.   

- Lập và đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nâng 

cao hiệu quả đầu tư và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn ngân sách. Xây dựng danh 

mục dự án kêu gọi đầu tư và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giới thiệu 

cho nhà đầu tư. 

 - Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III đã 

đạt; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phấn đấu thực hiện hoàn thành 10 tiêu chí còn lại 

(Thu nhập bình quân đầu người, dân số toàn đô thị, dân số nội thị, mật độ dân số 

toàn đô thị, mật độ dân số nội thị tính trên diện tích xây dựng, công trình văn hóa 

cấp đô thị, mật độ đường giao thông, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, nhà tang 

lễ, chợ nông thôn); từ đó xây dựng Đề án công nhận thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị 

loại III.  

- Triển khai các giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng bền 

vững, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

thị xã đến năm 2030. Kêu gọi thu hút đầu tư các trung tâm cơ sở thương mại dịch 

vụ hiện đại tại các khu đất có lợi thế, tạo điểm nhấn cho Trung tâm đô thị phía Bắc 

của tỉnh.    

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và xây dựng 

chính quyền điện tử 

 - Giữ vững chỉ số cải cách hành chính của thị xã đạt trong nhóm tốp đầu các 

huyện, thị xã, thành phố (thứ 3 trở lên, trong đó phấn đấu có 1-2 năm xếp thứ 

nhất). 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCHC;   

ban hành nghị quyết chuyên đề về CCHC, xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 

2021-2025 gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác CCHC của 

đơn vị.  

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công vụ; đẩy mạnh phong trào 

“Cán bộ, công chức, viên chức Hồng Lĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; siết 
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chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất; 

biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm.  

 - Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công thị xã; xây dựng lộ trình để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước 

ngoài; đổi mới tư duy quản lý nhà nước, xem doanh nghiệp, nhà đầu tư và người 

dân là đối tượng để phục vụ; coi trọng mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, quản lý, điều hành; hoàn thiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND thị xã và UBND 

phường, xã đáp ứng theo TCVN ISO 9001-2015. 

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện 

tử theo Quyết định 2392-QĐ/BTT&TT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính 

quyền điện tử cấp huyện, cấp xã. Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử Thị xã 

dự kiến vào năm 2025. 

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tƣ duy đổi mới, sáng 

tạo, vƣơn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã trong thời kỳ mới 

- Tạo môi trường, điều kiện để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, 

tinh thần phục vụ nhân dân, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức 

công vụ.  

- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng 

lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy hiệu quả năng lực, sở trường của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm công tác luân chuyển, điều động 

cán bộ, công chức giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện việc điều 

động, luân chuyển một số cán bộ về cơ sở và ngược lại khi có điều kiện để đào 

tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. 

- Quan tâm đề xuất tuyển dụng công chức còn thiếu ở các phòng, ban, đơn 

vị; thực hiện tuyển dụng kịp thời viên chức, công chức phường, xã đảm bảo đủ số 

lượng, chất lượng và cơ cấu vị trí việc làm. 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, phải thực chất, hiệu quả, 

đáp ứng nguồn cán bộ kế cận và đảm bảo tỷ lệ theo hướng dẫn 15-HD/BTCTW về 

công tác quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương; quy hoạch phải đảm bảo 

trước mắt và tính chiến lược lâu dài; định kỳ tổ chức đánh giá công tác quy hoạch, 

kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn. 
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- Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đáp 

ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; khuyến khích cán bộ, công 

chức tiếp tục tham gia các lớp đào tạo trình độ trên đại học đối với một số chuyên 

ngành mà thị xã đang có nhu cầu.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản 

lý, điều hành và thực thi công vụ. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, trong đó coi 

trọng chất lượng, hiệu quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH  

1. Về kinh tế 

1.1. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh phát triển 

toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị 

- Triển khai lập đề án điều chỉnh quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch phân 

khu các phường.  

- Xây dựng Đề án thành lập phường Thuận Lộc trước năm 2025.  

- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các bộ, ngành Trung ương huy 

động các nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, nguồn vốn đầu tư trung hạn các 

chương trình có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, NGO và các nguồn 

vốn xã hội hóa đầu tư (BOT, BT, PPP) để tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh 

trang đô thị, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại III.   

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động dự án hạ tầng khu dân cư tổ 

dân phố 6, tổ dân phố 7 phường Đậu Liêu; đồng thời kêu gọi đầu tư các dự án mới 

về hạ tầng khu đô thị. 

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung huy động nguồn vốn, hoàn 

thành các thủ tục để khởi công các dự án từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 

- 2025.    

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến 

năm 2030 gắn với định hướng của Tỉnh về phát triển đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. 

Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; từng 

bước xây dựng, chuyển một số cơ quan đến khu quy hoạch trung tâm hành chính 

của thị xã.  

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị; huy động 

nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến giao thông theo quy hoạch đã được phê 

duyệt có mặt cắt ngang từ 7,5m trở lên. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; 

tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị nhằm tạo điểm nhấn về không gian đô 

thị phía Bắc Hà Tĩnh. 

1.2. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  

- Chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực CN 

- TTCN và TMDV giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Chỉ đạo triển khai các dự án trên lĩnh vực công nghiệp đã được phệ duyệt, 

sớm đưa vào hoạt động có hiệu quả: Dự án Nhà máy Sản xuất bu lông, đinh vít 

công nghệ cao; Dự án Nhà máy Sản xuất thùng xốp EPS; Dự án Xưởng Cơ khí sản 

xuất các cấu kiện thép; Nhà máy Sản xuất và Gia công thảm trải sàn Đinh Việt Hà 

Tĩnh; Nhà máy Bia Hà Nội ; Nhà máy May Haivina Hồng Lĩnh (giai đoạn 2). Tiếp 

tục thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, lấp đầy các cụm công nghiệp. 

- Đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành Trạm biến áp 110 KV tại xã Thuận Lộc 

đúng tiến độ; tập trung triển khai dự án Nhà máy Nước Đá Bạc; dự án kinh doanh 

dịch vụ vận tải của Công ty Quang Huy.  

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 

hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở đăng ký bảo hộ thương hiệu, tài sản trí tuệ.    

1.3. Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình OCOP, phấn đấu có ít nhất 05 

sản phẩm đạt OCOP.  

 - Đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; chú 

trọng quảng bá, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của 

thị xã Hồng Lĩnh.    

 - Thúc đẩy hình thành các nhà phân phối chuyên nghiệp; phát triển Trung 

tâm thương mại, siêu thị tổng hợp Hồng Lĩnh, từng bước hình thành hệ thống đầu 

mối bán buôn của khu vực phía Bắc Hà Tĩnh; phân bố hài hòa hệ thống bán lẻ 

hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thị xã và vùng phụ cận.  

- Kêu gọi, khuyến khích phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ, đi 

lại, vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục, thể thao, đào tạo 

nghề, khoa học - công nghệ, tài chính ngân hàng, dịch vụ kho, bãi, vận tải, tạo thị 

trường dịch vụ - thương mại sôi động trên địa bàn.   

- Đẩy mạnh việc triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp, các sản phẩm đặc sản, chủ lực của thị xã, nâng cao năng suất, 

chất lượng, uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.  

1.4. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị 

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và triển khai tốt các nội dung của Đề án cơ 

cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và phát triển bền vững.  

- Chỉ đạo đưa các loại giống mới, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là 

công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý về 

chất lượng giống, vật tư nông nghiệp; quản lý an toàn dịch bệnh, kiểm soát hoạt động 

giết mổ gia súc, gia cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm.   

- Xử lý nghiêm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản 

xuất tập trung, làng nghề, chế biến.    

- Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp công nghệ cao. 
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1.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ 

môi trường bền vững 

- Hoàn thành dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của thị xã Hồng Lĩnh.   

- Triển khai việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm để phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tập trung giải quyết các tồn 

đọng về đất đai, nhất là đất trước 18/12/1980, xử lý dứt điểm các đơn thư kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường theo quy định của 

pháp luật.  

- Tập trung khai thác tiềm năng về đất đai, tăng hiệu quả sử dụng đất; quản 

lý có hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất.  

- Điều chỉnh, bổ sung Đề án thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.   

- Quan tâm xử lý tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, đô thị với việc sử 

dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. 

Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất đai 

trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.  

- Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; đẩy 

mạnh phong trào trồng cây đường phố, công viên, khu dân cư, cơ quan, công sở, 

trường học để tăng nhanh mật độ cây xanh đô thị. 

1.6. Thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách 

- Thực hiện cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển sản xuất, kinh 

doanh, tạo nguồn thu bền vững lâu dài, ổn định; tích cực thu hút đầu tư gắn với 

khởi nghiệp doanh nghiệp, tạo nguồn thu mới để đảm bảo tăng thu ngân sách hàng 

năm trên 28,2%.  

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý; triển khai 

có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, 

tài sản Nhà nước. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thuế, khai thác triệt để các nguồn thu 

theo quy định, chống thất thu, tăng cường truy thu và xử lý các tổ chức, cá nhân cố 

tình không thực hiện nghĩa vụ thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực quản lý thuế, tài chính công; thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua 

tài khoản ngân hàng, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cơ quan 

thuế và người nộp thuế. 

 2. Về văn hóa - xã hội  

2.1. Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; từng bước 

hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao; phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch. 

- Ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về thị xã Hồng Lĩnh.     

- Xây dựng Đề án tham mưu và đề xuất UBND tỉnh nâng cấp Lễ hội giỗ tổ 

Hùng Vương lên quy mô cấp tỉnh.  
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- Xây dựng Đề án và đề xuất UBND tỉnh công nhận Di tích Đền Cả và Khu 

Di tích văn hóa lịch sử Đại Hùng là điểm du lịch cấp tỉnh.  

- Xây dựng và triển khai Đề án phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và 

những năm tiếp theo.  

- Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, 

thể thao, du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, 

điều hành, hoạt động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ. Quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.  

- Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư một số công trình, thiết chế văn 

hóa, thể thao trọng điểm: Hạ tầng kỷ thuật khu công viên trung tâm; Nhà thi đấu 

thể thao đa năng; Nâng cấp Sân vận động thị xã; nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị kỹ thuật hệ thống truyền thanh thị xã và phường, xã. 

- Xây dựng một số tiểu công viên công cộng; hoàn thiện các các thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở. 

- Triển khai một số hoạt động văn hóa du lịch nổi bật gắn với kỷ niệm 30 

năm ngày thành lập Thị xã; phát hành các ấn phẩm văn hóa: Hồng Lĩnh - Tiềm 

năng cơ hội đầu tư; ấn phẩm thơ, văn học, nghệ thuật giới thiệu, quảng bá hình 

ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, di tích, danh thắng và du lịch Hồng Lĩnh.  

2.2. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện và đào tạo nghề. 

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới nội 

dung, áp dụng các mô hình, phương pháp dạy học tiên tiến; chú trọng công tác 

kiểm tra, đánh giá dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tập trung 

giáo dục học sinh về nhân cách, hướng nghiệp, trung thực, có hoài bão, có chí tiến 

thủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.  

- Ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp hệ 

thống các trường học trên địa bàn.  

- Ban hành kế hoạch thứ tự ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường 

chuẩn quốc gia trên địa bàn Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025.   

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về đào tạo nghề; 

chú trọng các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, coi đây là 

giải pháp quan trọng trong công tác đào tạo nghề. Xây dựng kế hoạch phối hợp, 

liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 

theo nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội.  
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2.3. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân và chất lượng dân số 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y 

tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

- Xây dựng và ban hành Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe 

người cao tuổi và trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.  

- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; nâng cao năng lực, hiệu quả 

công tác y tế dự phòng; chủ động dự báo, phát hiện và phòng, chống các loại dịch 

bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh. 

Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Xây dựng chương trình hợp tác liên kết với các bệnh viện có trình độ khoa 

học kỹ thuật cao để hỗ trợ khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa 

đầu tư vào lĩnh vực y tế; quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược tư nhân; tiếp 

tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số.  

2.4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đảm bảo 

an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và giải 

quyết việc làm 

- Chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, phòng chống 

bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.  

- Chỉ đạo ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.  

- Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng xã 

hội người lao động; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động “Đền 

ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng; bảo đảm cho đối tượng 

người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân trên 

cùng địa bàn cư trú.  

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các đơn vị sử dụng lao động trên địa 

bàn; nắm chắc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tập trung phát triển 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; giao chỉ tiêu để phấn đấu tỷ lệ lao động tham 

gia BHXH đạt trên 50% vào năm 2025.  

 2.5. Thực hiện tốt công tác tư pháp 

- Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025.   

  - Tăng cường đối thoại chính sách, pháp luật với nhân dân; thực hiện tốt 

công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

  3. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội  

 3.1. Thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung 

ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chỉ thị, 

nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 
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 Nâng cao cảnh giác, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình 

huống. Tập trung xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn 

sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; thực hiện công tác tuyển quân, tuyển sinh 

quân sự, giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu 100%.    

- Quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện; sẵn sàng cơ động khi có các tình 

huống xảy ra; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Nâng cao chất lượng 

hoạt động của Ban Chỉ đạo cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây 

dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với 

thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị 

động viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.  

 - Triển khai xây dựng căn cứ chiến đấu theo quy hoạch được duyệt.  

 - Thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021. 

3.2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của 

Tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống và kiểm soát ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông.... 

Củng cố thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống 

chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.   

- Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống xâm 

nhập, tình báo, gián điệp; đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh nông 

thôn, an ninh văn hóa... Triển khai có hiệu quả các đề án về an ninh trật tự của Thị 

xã; giải quyết kịp thời những vụ việc ngay tại cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Giữ vững ổn 

định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.  

- Xây dựng và triển khai Đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, 

giao thông, trật tự trên địa bàn thị xã”. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử 

dụng trụ sở làm việc mới của Công an.   

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ 

THỐNG CHÍNH TRỊ 

1. Công tác xây dựng Đảng 

1.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính 

trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

 - Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng đến nhiều đối tượng, sát với yêu cầu. Đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, 

quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng phát huy tính tự giác, chủ động của cán 

bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từng bước hiện đại hóa điều kiện, phương 

tiện hoạt động công tác tư tưởng phù hợp với xu hướng phát triển; tăng cường đối 

thoại, thực hiện thông tin hai chiều, coi trọng và phát huy quyền làm chủ của quần 

chúng nhân dân. 
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- Tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính 

trị với giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu 

về phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.  

- Đấu tranh có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của 

Đảng; nắm bắt kịp thời tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, 

chủ động phân tích, hướng dẫn dư luận đúng đắn; nâng cao chất lượng hoạt động 

của các cơ quan tuyên truyền, xây dựng mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên đáp 

ứng yêu cầu công tác tuyên truyền.  

 - Phối kết hợp chặt chẽ các lực lượng làm công tác tư tưởng để đi sâu vào 

nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, tạo sức mạnh tổng hợp, tăng tính thuyết phục và 

hiệu quả.  

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về 

công tác khoa giáo; triển khai nghiên cứu, biên soạn Kỷ yếu Đảng bộ thị xã giai 

đoạn 1992  - 2022; chỉ đạo 100% phường, xã hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ 

địa phương.  

1.2. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chăm lo xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  

- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh 

đạo, quản lý ở các cấp.   

- Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức; nghiên cứu sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị có nhiệm vụ 

tương đồng và thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, quản lý khi có 

chủ trương. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và từng bước chuyển một số 

đơn vị sự nghiệp công thực hiện chế độ tự chủ một phần tài chính.    

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chi bộ 

phải đáp ứng vai trò vừa định hướng tư tưởng chính trị, vừa là diễn đàn dân chủ 

phát huy trí tuệ của đảng viên để bàn bạc, quyết nghị các chủ trương, nghị quyết, 

xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đảng viên; 

làm tốt việc đánh giá, phân loại, phân công đảng viên; quan tâm công tác phát 

triển Đảng trong cán bộ trẻ, công nhân lao động, quần chúng ưu tú tại địa bàn dân 

cư.  

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

 - Triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới 

phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, 

hiệu lực và hiệu quả. Chú trọng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp 

ủy, UBKT các cấp.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 

đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các 
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cấp. Coi trọng việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm ngăn ngừa, giáo dục 

cán bộ, đảng viên. 

- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của 

hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan 

tư pháp. Chú trọng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Xử 

lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy 

và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ.  

1.4. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí 

- Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể về công tác nội chính; nâng cao 

nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.   

- Triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả, tạo sự 

chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng 

chương trình giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống 

lãng phí giai đoạn 2021-2025; xây dựng chương trình thanh tra trên các lĩnh vực 

giai đoạn 2021-2025; tập trung thanh tra trên lĩnh vực dễ xẩy ra vi phạm; thực hiện 

kiểm tra và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.   

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, gắn tiếp dân với giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Đề án nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư giai đoạn 2021-2025; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các 

khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán. 

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng 

cường phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan trong khối nội chính. 

1.5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận     

- Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Thực hiện có hiệu quả công 

tác phối hợp giữa các tổ chức trong việc thực hiện công tác dân vận; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động dân vận của chính quyền các cấp. 

 - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động; tập trung  

tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn 

minh, nông thôn mới”; triển khai nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 

trên các lĩnh vực. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 

vọng, giải quyết kịp thời những vấn đề xẩy ra, tạo bức xúc trong nhân dân. 

1.6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) gắn với các quy định về nêu 

gương của cán bộ, đảng viên 

- Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập, 
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làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chính trị 

thường xuyên trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. 

- Hàng năm lựa chọn những nội dung phù hợp để cụ thể hóa bằng việc tổ chức 

cho các tập thể, cá nhân ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII). Chú trọng xây dựng, nhân 

rộng nhân tố điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.   

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức 

tốt, gương mẫu, gần gũi, gắn bó với nhân dân; có trách nhiệm trước nhân dân. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các 

cấp gắn với xây dựng chính quyền điện tử 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương sửa đổi. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các 

cấp; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm; 

nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả.   

 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín để 

hiệp thương, ứng cử đại biểu HĐND các cấp, quan tâm đến cơ cấu và chất lượng 

đại biểu.  

 - Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu trong giai 

đoạn mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo sự chỉ đạo, điều 

hành, quản lý thống nhất trong hoạt động của bộ máy hành chính từ Thị xã đến cơ 

sở. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, tác phong làm 

việc khoa học, tận tụy với công việc, gần gũi với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

 - Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; 

nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   

 3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội    

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng đa dạng hóa các hình 

thức tập hợp đoàn viên, hội viên; tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu 

dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, 

chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội; chủ động nắm chắc tình hình, chăm lo bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân.    

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận 

thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy sức mạnh 
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đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước, các cuộc vận động hướng vào việc thực hiện tốt các chủ trương, nghị 

quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. 

  - Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính 

trị xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết 

định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tổ chức tốt các diễn đàn nhân dân, 

kịp thời tập hợp, phản ánh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối 

quan hệ giữa Đảng với nhân dân.   

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa 

IX về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức chức 

bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội khi có chủ trương của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng 

lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt 

của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và đội ngũ đoàn 

viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác vận động quần chúng của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.   

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Thanh niên; tăng cường 

đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Xây dựng và củng 

cố tổ chức Hội Cựu chiến binh thật sự vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các cuộc 

vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”. Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn; tăng cường công tác tuyên truyền 

phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp. Tăng cường khai thác 

và đa dạng hóa các nguồn lực cho công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tham gia đề 

xuất các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn trên địa bàn thị xã.  

IV. CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM  

   (Có danh mục chi tiết kèm theo) 

 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội từ thị xã đến cơ sở tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết 

và Chương trình hành động này; trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của 

Nghị quyết, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể 

của đơn vị mình; phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong các tầng 

lớp nhân dân để triển khai thực hiện và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách 

hiệu quả, kịp thời. 

2. Các ban xây dựng Đảng, UBKT Thị ủy tham mưu cho BTV, BCH Đảng 

bộ thị xã xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án theo Nghị quyết và Chương 

trình hành động; Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 
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UBND phường, xã chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch; phân 

công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực để triển khai 

thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời 

bổ sung, điều chỉnh phù hợp. 

 3. Văn phòng Thị ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra 

theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình 

hành động này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ và Ban Chấp 

hành Đảng bộ Thị xã./.   
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại TX Hồng Lĩnh, 

- Thường trực: HĐND, UBND Thị xã, 

- Các đ.c Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, 

- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể Thị xã, 

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng Thị ủy. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

                        BÍ THƯ 

 

 

                        (Đã ký) 

 

 

Đặng Thanh Hải 
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