TINIl UY P1-It TH()

BANG CQNG SAN VIT NAM

*

sá4OG -FCHITU

Pliu 1'ho, ngay

a.

-

a a

I Nil P

VA N HA N QEN

NgàyLthãn g jU.n
KE HOACH
t chUc Bi hOl di biêu Bang bO tinh Ian th XIX, nhim k3 2020-2025
tin tOi Bai hôi dal biêu than quôc 1in thfr XIII cüa Bang

20)9..

Thuc hin Chi thi sO 35-CT/TW, ngày 30/5/20 19 cüa Bô ChInh tn v dai hôi
dàng bO các cAp tin tài Di hOi di biêu toàn quc lan thCr XIII cüa Dãng va cac
huàng dan cüa Trung wing ye dai hOl Dâng, Ban ChAp hành Dàng bô tinh ban
hãnh Ké hoch t chüc Di hOi di biêu Bang bo tinh Phil Tho lan thir XIX, nhiCin
k3' 2020-2025, thu' sau:
1- YEU CAU
1. Cong tác chuân bj và tO chine Dii hOi dai biêu Dáng bo tinh lchôa XIX phãi
thrc hin phucxng châm kE thina, 'n djnh, tiêp tlrlc d& rnâi, sang tao và hiêu qua;
phát huy dan chü di dôi vOi giU v&ng nguyen tc, k9 luât, k5' cuang cüa Bang, bào
darn tang cutmg doàn ktt, nâng cao näng lye lanE do và sire chin dAu cüa eec cAp
uy, t chine dáng; cci trong chAt luçing, an toàn. thit thut, khOng phO truang hinh
thirc; phát huy tn tue, trCeh nhirn càa các cap ày, to chine dCng, các tO chine thành
vien trong he thông climb trj, câa can ho, dàng viên vã Nhàn dan.
2. COng the chuCn bj van kin: (I) Tp trung länh d?o và tO chine thão luân k9
lung, sãu sc, hiCu qua, tham gia dóng gop 9 kiCn vào the quan dim, eLI tnrcxng,
dinh htràng iOn nêu ti dv thào các van kin D?i hi XIII cüa Dáng. (2) Phát huy
tn tue than Bang ho xãy dvng báo cáo chinh trj càa Ban Chap hành Dàng ho tinE,
danE giá dàng tinE hinh thi,rc hin Nghj quyCt Bi hOi dii biOu Bang hO tinh IAn thin
XVIII da dC i-a, nhât là các nhim vy trpng tArn, then chOt, the khâu dot phá, nhiêm
vu xây dung, chinE dAn dàng, dAu tranh phông, chOng tham nhQng, lang phI, tiêu
cue; lam rO uu dim, khuyt diem, nguyen nhân, nhAt là nguyen ni-ian chil quan va
rat ra bCi h9c kinh nghim. (3,) DOng thai, nghiCn thu toàn diên, khách quan, khoa
hoc, tA chine lAy 9 kiCn tham gia a các dàng bo trçre thuOc Tinh ày, dàc biCt là dOi
ngQ trI thinc, các dOng chj länh dao, quàn 19 cina tinh qua the thai k9 và tranh thu 9
kiCn cüa các hO, ngành Trung wing dé dC ra myc tiêu, nhiOm vy, giái pháp nEicm
k9 tini phài sat vOi tirth hlnh thuc tC, cO tinh khã thi cao.
3. COng tác nhân sy cap u9 nliim k5' 2020-2025 phài duqc tiCn hành dàng
quy djnh cüa Bang. TrCn ca sO quán tri@ sâu sac các quan diem, eLI truung cüa
Dãng ye xAy dirng dOi ngQ can hO, dáp img yCu cAu nhiOrn vy cüa th?ii k9 mini và
theo quy hoich can hO lanE d?o, quán 19 cáa tinh nEim k9 2020-2025 và the
nhirn kSi tiCp theo dC ehuãn hj nhAn sr cAp Oy, nhân su länh dao HOi dOng nhAn
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dan tinh, Oy ban nhân dan tinh nhiêm k" 2021-2026 và nhãn su lãnh dao Doàn dai
biêu Quc hôi khoá XV ciia tinh.
Ban Chp hành Dâng b tinh nhirn k3' 2020-2025 phài d4c bit coi trcng chat
ltrgng, tInh ké tliira, phát triên, có so krang 'a Co thu hpp 19 dé Ianh dao wan diên;
gm nh&ng d'?ng chI tiêu biêu v phârn chIt, dto diirc, siirc khôe, tn tuê, dii du
kiên, tieu chuãn dáp üng yéu CaLl làith &io tlwc hiên thng Igi Nghj quy& Dai h)i
Dãng bô tinh Ian thu XIX va Nghj quyêt Di hi XIII ciia Dãng.
Doán dai biêu di dir Dai hôi XIII cOa Dâng gOrri nhO'ng dng chi tiêu bitu v
phãm chat, dao düc, lôi song, dai din cho tn tui cua Dãng bô tinh, Co kliã nñng
dóng gop thiét thzc, hiu qua vão sij thânh cong cüa Dal hi XIII cua Dãng.
4. Trong qua trInh chuan bj vã tiên hánh dai hôi, phãi lath dao thuc hiên t&
Nghj quyêt Dii hi XII cua Dang, hoàn thánh tOt các nhim v'j chInh tn ma Nghi
quyêt Dti h)i Dñng b 11th lan thu XVIII dñ dê ra; tp trung giái quyêt, xcr tc kip
thai, cO hiêu qua nh&ng h?n ché, bat cp, yëu kern, nhüng van dO tn dong kéo dãi
gay büc XÜC ma Can b, dáng 'ien vá than dan quan tarn. KhOng vi \'IêC chuân hi
dai hOi ma ãnh hLr&ng den vic lath d?o, chi dao, diu hánh CáC rthim vi v phát
triOn kinh té - xa hôi, an ninh, quOc phOng ciia dia phucrng.
To chuc tot cOng tác tuyên truyOn. van dng quân chOng; day manh phong
trão tin dua yêu rnrac cUa các tAng lop nhán dan. Tp trung lânh dao, chi dau dai
hi thing b CC Cap darn bâo tiCn di, dung nguyen täc, tao duçic niOrn tin trong can
b, dãng viên và quãn chóng nhân clan.
11- NQI I)UNC
I. NQI dung di Iii: Dai h51 Dáng b tinh PhO Thg lan thu XIX, nhiêrn k
2020-2025 thtc hin 4 ni dung sau:
- Tong kCt thrc hin Nghj quyét Dai hi Dáng b tinh lan thIr XVIII, nhiéin
k3' 2015-2020 vã xác djnh phuang huàng, myc tiCu, nhiôrn v, giái pháp thçrc hiên
cua Dãng ho tinE, nhiêni kS' 2020-2025.
- Tháo Iun, dOng gOp 9 kiCn váo thr tháo cac van kiën Dai hOi dai biu bàn
quOc lan thu XIII ciia Dàng.
- Bãu Ban Chap hành Dàng b tinh nhirn k5' 2020-2025.
- BAu Doàn dai biéu dr Dai hi di biu bàn quSc tAn th(r XIII ciia Dáng.
2. Chuãn bi van kiin dai hôi và to chit tháo luñn các dir thão van kiên
2.1. Van kién dii hi: Van kin ciia Ban Chap hãnh Dáng hO tinh trinh Dai
hOi Dãng hO tinh lan thu XIX, gôm 2 báo cáo cha yOu:
- Báo cáo chInh trj cua Dâng hO tinh phái dánh giá khách quan, trung thuc, sat
vo'i tInh hinh thuc ; lam rö nhfing uu diOm, khuyOt dirn trCn các linE vuc xãy
dung, chinh dn dáng, phát trin kinh t - xâ hOi. quc phOng. an ninh, di ngoai.
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nh.t là vic thvc hin các khâu dt phát và nh&ng thim
trong tam ma Nghj
quy& Dai hôi XII cUa Dãng và Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh IAn thr XVIII dâ
xac dinh; chi rö nguyen nhân, nhAt là nguyen nhân chà quan, rut ra bài hpc kinh
nghim sflu sac, toàn din, sat thrc t; ding thxi, quán trit, chO Inning, dinh
hutng lan trong các di,r thào van kin D?i hi XIII cUa Dãng, dê ra phucmg huâng,
muc tiCu, nhirn vii, giãi pháp thiêt thvc, lchã thi, hiu qua dC thvc hin trong nhim
k9 2020-2025 và trong nhüng nãm tip theo.
- Báo cáo kiêm diem càa Ban Chap hành Dàng b tinE phãi có tInh chin dAu,
neu cao tinh than tr phC bInh vá phê binh vói thai d nghiCm tác, thAng thAn, xây
chmg; dánh giá dung, khách quan, trung thvc, cong tác lAnh dao, chi dao, diu hành
vã tO chüc thvc hin trong nhim k3' vüa qua; k& qua thirc hin Nghi quyêt Trung
ucxng 4 khóa XI, XII, gAn vâi vic h9c tp và lam theo tu tuOng, dao düc, phong
cách T-I ChI Mirth vã các quy djnh nêu guong cUa can bô, dãng vien, nEAt là ngu&i
d'.rng dAu; chi rO nguyen nhân, nhãt là nhüng nguyen nhân chü quan cüa nh&ng han
ché, khuyêt diem, yCu kern và xác clinh rô trách nhim càa tap the, cá nhân; dông
thôi, phãi cãu thj, khiêrn tOn, lang nghe nhiêu chiCu d d& ra k hoach, lô trInh, biên
pháp phü hap, hiu qua, nhArn sfra chOa, khäc phvc trong thôi gian tOi.
2.2. Vê chuân H van kiên dai hôi
- Tiêu ban Van kiên chi dao xây dvng dC cuoiig và du tháo van kiên (báo cáo
chInh frj cia Dáng b tinh và báo cáo kiérn diem cza Ban Chap hành Dáng b tin!?
Ian u1á XVII!) trInh Ban Thu&ng v Tinh ày cho 9 kin, sau do diu chinh, bO sung
và lay 9 kiCn gOp 9 cüa Ban Chap hành Bang b tinh.
- Khi Ban Chap hành Bang b tinE thông qua, rnOi lay 9 kiên rng rãi cUa can
bO, dàng viCn và các tAng lOp nhân dan.
2.3. V thão luan, gOp 9 d thào van kin d?i hi:
- Các loi van kin cAn My 9 kin rng räi:
+ Báo cáo chInE trj cüa Bang b tinh;
+ Báo cáo kirn diem càa Ban Chap hành Bang bö tinh;
+ Báo cáo chInh trj cUa Ban Chap hành Trung uang trinh Dai hôi XIII cüa
Bang và các van kin khác theo huOng dAn cüa Trung uang.
- DOi tupng My 9 kiCn dOng gOp
+ Các cAp Oy, tO chüc dáng trvc thuc Tinh üy;
+ Các dng chI nguyen lanE d?o tinh qua các thôi k9;
+ Bai biu dai dlin Mt trn To quOc và các doàn the chInh trj - xã hôi;
+ Dai bi4u dai diên trI thuc, nba báo và van nghê s;
+ MOt sO bO, ban, ngãnh Tning acing;
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- Tiêu ban Van kin tharn muu ban hành k ho?ch xây dçrng vAn ki'n phuc vu
D?i hOi Dãng b tinh, xác dinh rô ni dung, trinh tir, thi gian hoàn thành d ctrong,
du thão báo cáo, to ch&c lay > Iciên. Viêc tOng hop 5' kin tham gia và hoân thiên du
thào vAn kin hoàn thành trong tháng 8/2020.
3. Cong the chuãn bj nhãn sty và bfiu efr cp üy
Cong tác chuãn bj nhãn sr cap ày t?i Dai hi Dàng b tinh dugc quàn triêt và
triên khai tlwc hitn nghiêrn tàc theo tinh than Chi thj so 35-CT/TW, ngày
30/5/2ffl9 càa Bô ChInh tn, Hu&ng dn sO 26-I-JD/BTCTW, ngày 18/10/2019 cOa
Ban To chirc Trung uang, cu th:
3.1. Cong Mc ci: uân bj n/ian sty
(1) Tiêu chuän cap
nliiêrn k' 2020-2025

U

vien, fly viên Uy ban kiêrn tra Tinh ày khoá XIX,

Viêc Rn chon, giâi thiêu nhân su dé bâu vào Ban Chap hành DAng bi) tinh, uc
ban Kiêm tra Tinh ày khoá XIX nhim k5 2020-2025 phài quán trit sau sc Nghi
quyt s 26-NQ/TW cOa Ban Chap hành 1'rung uong và cAn cà vào lieu chuãn can
b nCu t?i Quy dinh sO 89-QD/TW, Quy dinh sO 90-QD/TW cUa B Chmnh tn khOa
XII và Quy dinh sO 04-QDITU cOa Ban liurOng vçi Tinh ày khOa XVIII.
Kiên quyCt khOng dua vào Ban ChOp hOnh Dàng b tinh khOa XIX nh&ng
ngithi bàn linh chinh td khOng vUng yang; phâm chat, nAng lvc, uy tin giâm sñt;
th14u gucrng mu, mAt doàn kCt, cuc ho, he phái, co hOl, thây dàng khOng dOrn bOo
ye, thAy sal khOng dOrn dOu tranh; Co biCu hién suy thoOl ye tu tu&ng chInh H. dao
dàC, li sérng, 'fr din blén", "tij chuyCn hOa" trong ni b; Ch?y chàc, ch?y quyCn.
tharn nhDng, tiCu crc, "hi iCh nhóm"; vi ph?m nguyen tAc tCp trung dan chà, quy
ch, quy dinh hién hOnh cOa Dáng. NhO nuóc, tiCu chuOn chinh trj vO nhUng diCu
dàng viên khOng duoc lam; quan lieu, cCra quyên, thiêu gãn bO rnt thit vâi nhân
dOn; bàn than hoac vu (chng), C0fl vi ph?m các quv dinh cOa Dáng, chinh sách,
pháp luãt cüa Nhà nuOc lOrn ânh hutng t&i uy tin co quan, dun vi, bàn than can hO;
kt qua thçrc hin nhirn vy khOng cao.
(2) S luong Ban ChOp hart, Ban ThuOng viii, BI thu, PhO Bi thu Tinh uS' vO
fly viCn fly ban Kiêrn tra Tinh ày khOa XIX, nhirn k5' 2020-2025: ThUC hiên theo
Chi thj cüa BO Chinh trj, huâng dan càa Ban To chirc Trung ucrig, fly ban Kiin
tra Trung uong.
(3) Cci câu, dc tuOi cAp u5' viCn
- Vé cci cAu:
Trén cci sà bào dam tiCu chuân, CO CCI cãu hgp 19 dé dãp iimg yCu cAu !Anh dao
bàn diCn viOc thçrc hin nhim vu chinh tn cOa Dàng bô, không vi cci cAu ma ha
thAp tiêu chuân lam ành hu&ng chat lupng càa cap u9; khOng nhAt thiAt dia
phuong. don vj nào cüng cO ngui tharn gia cAp ày.
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TS' I cap u$' viên là n không dual 15% và cAn cO can b nO trong Ban
ThuOiig vy Tinh ày; t5' 1 cap u viên trO (tir 40 tui trâ xutng) phAn dAu không
clu6i 10% Mng s cAp ày viên; t5' 1 cap u' vien là nguoi dan tôc thiu s phà hçrp
vol tInh hinh càa tinh.
- Vt do tuôi: D5 tuôi tharn gia Ban Chap hãnh Dàng bô tinh lchOa XIX thuc
hiên theo Chi th sO 35-CT/TV! càa B ChIrth trj; HuOng dn sO 26-HD/B1 CTW,
ngày 18/10/2019 càa Ban To chrc Trung uang.
(4) Quy trinh giOi thiu nhân sg
Can cü Chi thi so 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 càa BO ChInh tn, Ban ChAp
hành Dàng b tinh thông nhât thai gian và ni dung các buOc giOi thiëu nhân su
tham gia Ban Chap hành Dáng b tinh khóa XIX, nhu sau:
*Bu.àc I. TIrngày 01/12/2019 dn ngày3l/3/2020
- Ban Thu&ng vii Tinh ày chi dao thvc hin cOng tác rà soát, b sung quy
hoach Ban Chap hánh, Ban ThuOng v'¼ Tinh ày, các clthc danh länh dao tinh.
- Tiu ban Nhân s can cü vào quy hoch can ho, yêu cau, nhiêrn vii chmnh tn
cüa tinh chi dao tin hành xãy thjng Dé an nhãn sr trinh Ban Thuang vu Tinh u5'
thâo luân vã thông qua dij kin IAn S v& nhân si,r cAp u5, nhiérn k3' 2020-2025.
- Ban Thu&ng vy Tinh ày thkrc hin diêu dng, bO tn sp xp can bO, d chuAn
bj rnt buOc cho cong tác than su dal hi.
* Bithc 2. Tir ngày 0 1/4/2020 den ngày 31/5/2020
- Ban miRing vy Tinh ày chi dto thirc hin quy trInih giOi thiêu nhân su dôi
vdi cac dng chI tél cà Ban Chap hành, Ban Thutng vi, Hi thu, PhO Bi thu Tinh
Uy, Uy viên Uy ban Kiêm tra Tinh ày. Sau ichi xác djnh dugc s luong các dtrng
chi tái cü tip tvc tlwc hin quy tninh giOi thiu than slr d& vol các dng chi IAn
dãu tharn gia Ban Chap hành, Ban ThuOng vy, Bi this, Phó BI thu Tinh ày, Uy vién
Uy ban Kiêm tra Tinh ày.
- Tiu ban Nhân sir chi d?o tOng hpp, hoàn thiOn DC an, hO so nhãn su bâo cáo
Ban ThiRing vy Tinh ày thão Iun, thông nhAt tninh Ban ChAp hành Dãng bô v
dinE huOng xây dçrng cap u5' khoá m&i, phuung an nhân sçr cap u' khoa mOl do
Ban ThuOng vu Tinh u5' chuân bj. Ban ChAp banE Dãng b5 tinh thào 1un, biCu
q uyk bang phiCu kin nhUng ni dung ye cOng tác nhân sir theo Huong dAn càa Ban
To chrc Trung uong.
* Bw&c 3. Tü ngày 01/6/2020 dn ngày 15/8/2020
Ban Thi.r&ng vi TinE ày báo cáo B Chinh trj ye cong tác chuAn hi nhân su Dai
hOi Dãng b lan thu XIX; cc cAu và nhân sir giOi thiu tharn gia Ban ChAp hánh,
Ban ThuOng vy; than v dv kiën giOi thiu irng cü các chüc danE bi this, phó hi this
nhim k' 2020-2025, chO tjch HUND, chà tjch UBND tinh nhiêrn k5i 2021-2026;
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nhân sr lãnh dao cap ày mg ccr dai biêu Quôc hi, tru&ng doàn, phó tniOng Doân
dai biu Qucc hôi tirih. Nêu Bô Chinh tn có kiên clii dao khác thi tniêu tap Hôi
ngh Ban Chap hành Dâng b tinh dê tiêp thu, thào Iuân vâ hoân chinh tnInh Dai hôi,
3.2. T/z;rc h/en bâu cu cap ii
Viëc bu cr Ban Chap hành, Ban Tbuäng vy, Bi tim, PhO BI thu Tinh ày, Uy
ban Kiêm tra và ChO nhim tiJy ban Kiêm tra Tinh ày thijc hiên thco Quy ch hu
cü trong Ding.
Ban Chflp hânh Dâng b tinh khda XVIII chuãn bj s lugng nhãn sir bu cii
Ban Chap hành, Ban Thuông vi Tinh uv khOa XIX phOi nhiéu ban so Iuang cOn
bâu; sO du tôi da do di hi quy& djnh nhirng khOng quO 30% s lucrng cn bâu,
trong dO Ban ChAp hành Dâng b tiiTh khóa XVIII chuAn bj sS luang nhOn
bOu Ban ChOp hOnh, Ban Thuàng vy Tinh ày nhiêu hon s itrqng cOn hOu hi
10%dén 15%.
Dai hôi tiën hOnh lOy kiOn d?i biéu d?i hi gidi thiu nhOn str Bi thu Tinh
ày khOa XIX, nhiém k 2020-2025 trong so cáo dOng chi dä tnàng cr liv vien
Ban ChOp hOnh Dáng b5 tinh.
4. Cong tãc kiêm tra, giárn sat phçic vy di hOi
Cong tOc kiêm isa giárn sOt phyc vu dii hi thro hin theo huong dn cOa Uy
ban Kiêm tra Trung uoig.
Ban ChAp hánh DOng ho tinh ld6a XVIII chi xem xét giOi quyOt don thu
khiOu nai, 16 cáo (oO danh) lien quan den cOn b nu dan thu dO gài den 1mb ày
truóc ngOy khai mac dai hOi 30 ngây; nOu gti den Tinh ày sau thôi hn trOn thi
chuyCn cho Ban ChOp hOnh DOng b tinli khOa XIX xem xdt, giOi quvt.
5. COng tic IuvOn truyên và Phcc vij di hQi
Gino TiCu ban tO chIrc, phçic vu Dai hOi DOng h tinh xOy dung Re houch chi
tiCt cOng tOe tuyên truyên va phuc vu dai hçi; trong ctó tp trung chi dao:
- Ban TuyOn githo Tinh ày vO cOc co quan chuvCn mOn (BOo Phü Tho, DOi PhOt
thanh vO TruyOn hinh tinh, S& Thông tin vO Truyn thông, So Van bOa, ThO thao vO
Du lich) day nianh cOng tOe tuyên truyën, tO chüc Cáo boat dOng van hóa, th thao
chOo mfmg dai hôi vOo thèi diem truOc, trong Wi snu di hôi vOl cAc hinh thOc phong
phu. thiet thiic.
- Van phOng Tinh by phOi hpp vOl Van phOng Hdi dOng tiliOn dOn, Van phOng
Uy ban nhOn dOn tinE, SO 101 chinh vO cOc co quan lien quan chO dng chun hi kinh
phi. diCu kiên co sO vat chOt, cOng tOe hâu cOn. trang tn IdiOnb tiCt pbyc vy d?i hi.
- COng an tinh phOi hyp càng B Chi huy QuOn sr tinh chiu trOch nhiém bOo ye
an toOn tuyt di cho D?i h51.
- Thanh isa tinh näm chãc tinh hinh Va giOl quyêt Rip thôi các don thu khiCu
ni. tO cáo theo quy djnh; chO tn vO phOi hop vOl cOc ngOnh h tn tip dOn truOc,
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trong va sau Dai hâi. Uy ban nhân dan eec huyn, thCnh, thi xã nm chc tmnh hinh
nhân den d giCi quyêt kip thôi nhüng vy vic xãy ra trong qué trInh di hi; ho trI
titp, không d cOng dan to châc dOng nguôi khiêu kin vupt cp len t'inh vC Trung
ucing trong thai gian diên ra D?i hi.
6. Co din, si Iuçrng dii biêu dy Di hi DCng bO tinh vã vic bâu dal biu dir
Di hii bin t1ir XIII cflaflãng
- Ca cAu, s Ricing dai biu Dai hi DCng b tinh thçrc hiên theo huóig: Ca
bàn gifi nguyen si Riqng dai biêu nhu nhim k3' trutc; dOng thai, dji rnài cCch
phân h d bCo darn hçip 19 thành phCn, ccx cAn, giói tinh, dan toe; tang s Ricing tü
1 dn 2 dai biCu ô cCc ngãnh kinh tC, yen hóa (khOng tmnh dai biCu ducxng nhiên) d
néng cao chCt Rrçrng thCo Iun, phén biën, dông gop 9 1cin khi quy& dinh chO
trutmg, chInh sCch 1&n cOa Trung uong ''a cüa tinh.
- Trong thCng 5/2020, Ban Thuang vy Tinh üy cmn ctr vCo sO Rrgng déng
viCn, s lucrng t chirc dCng trrc thuc ye vj tn quan trong cüa fling ngCnh, tang
dCng hO true thuc dC phân bO sO Rrgng dal biêu ducxc bAu dr di h51 DCng bO tinh.
- \Tj bAn doCu doàn dai biëu du Dai hOi lan thu XIII cOa DCng thirrc hiën
theo quy ch bAu cci trong Déng cOa Ban Chap hành Trung ucing. S hroiig dai
hiêu du Dai hOi lAn thu xiii cüa DCng theo phCn hO cüa Trung uoTig.
7. Th&i gian tiên hCnh Di hii Bang b tinh
D?i hi dai biêu Dãng b tinh khOng qué 4 ngCy; thai gian hgp trà hi dai hOi
lchOng qué 1/2 ngCy; dir kiên t chcic doi hi trong théng 10/2020.
8. Vine sp xêp, bô trI cCn hO san di hôi
- Thu'c hiên viêc bô tn, sap xêp, phCn cOng cap üy viCn khOa mOi ngay sau dai
hi theo dung phuung an nhân su da ducic cAp cO them quyên phC duyt.
- COng v&i \'i9C phân cOng cCp Oy viên khóa rnO'i, cAp üy các cAp cAn tin
hânb sp xp, bã trI, kip thai tlii c hin chê d, chinh sách ye 1Cm tM cOng tee tu
tu&ng dOi vOi cCc dng chI cAp y viên không tái cci theo quy dinh cOa DCng ye
NbC nuâc.
Iii- TO

cuiic THU'C H1N

1. CCc Tiêu ban chuCn hi Di hi DCng b tinh: lieu ban Vén kiên, Tiu ban
NhCn su, TiCu ban TO chcrc phyc vi Di hi can cci KO hoch nay chO dOng xCy
dung k hoach cu thO triên khai thuc hiOn nhirn v1l giiip Ban Thu&ng vij, Ban
ChCp hCnh DCng b tinh chuân hi vC tO chcrc D?i hi bCo dCrn tiCn d vC yen eCu
ra. Ban ThuOng vi Tinh Oy phCn cOng 1J9 viën Ban Thuang vu Tinh Oy vàTinh
ày viOn eN dao, hu&ng dn, kiCm tra cOng tee chuãn h ye to chcic dai hOi cOa cAp
u9 cCp dual.
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2. Be giüp lieu ban Van kiên xãy dçrng báo cáo chinh trj, Ban Thumg vu
Tinh ày giao: (I) Ban Cén sr dãng Uy ban nhãn dan tinh có trácli nhiêrn chi dao
xãy dtrrng báo cáo tInh hinh kinh tê - xã hi 5 nãm 2015-2020, k hoach pháttrin
kinh t- xä hôi 5 näm 2020-2025; phát dng các phong trão thi dua yen nuâc;
phéii hop vài Uy ban Mt trân To quôc và cáo doân the tinh t chüc céc boat
dQng, thçrc hin tot các phong trào thi dua yen ntrâc 1p thành tIch thiCt thuc châo
mtrng Dcii hi Dãng b tinh. (2) Ban To chIrc Tinb ày chà tn, phi hap vói cáo
ban xây dvng Dáng, Van phông Tinh Uy, Uy ban Mt trn To quc vá eec doCn
the tinh xCy dijng báo cáo cOng tao xây dvng Dáng, xây dimg he thông chInh tn
giai docin 2015-2020.
3. CCc s, ban, ngành, Mat trn TO quôc vC cCc doàn the tinh can cà chirc
nàng, nhiCrn vu phi hap cht chC tham rnuu giâp các Tiéu ban, Ban Thu&ng vu,
Ban Chap hCnh DCng b tinh chuãn bj vá tO chrc Di hôi:
- Ban TuyCn giCo Tinli u' chà tn phi hap vói cCc co quan lien quan t ch(rc
tét cong tCc tuyên truyén phyc vy Di hi.
- Van phông Tinh u5' chà tn phôi hc;p vM cCc co quan lien quan tham rnisu cOng
tàc chun bi Van kiCn D?i hi vá co sà vt chit, kinh phi phyc vi Di hi, Huóng dn
dC ci.rcing bCo cáo chinh tn, nghi thàc to chàc Dal hôi, trang tn khCnh tiCt Dai hi cOa
cáo huyén, thCnh, thj. dCng bô live thui5c Tinh ày.
- Ban TO chirc TinE u9 chO trI phOi hçxp vOi cáo ccx quan lien quan tEam nuru
cong tCc chuAn bi nhCn sr cap Oy, nhân sir d?i hiCu di dr Di h3i Ian thu xiii cOa
Dáng. Theo dOi vC bCo cáo kjp thai vdi Thu&ng trçrc Tinh u' vC Ban TO chirc
Trung '.rang v tin d triên khai vC két qua di hi dáng b cáo cAp trong tinh;
tng hap vC dlj thCo bCo cáo dánh giC 14t quC dcii hOi dAng b cáo cAp trmnh Ban
Thithng vy Tinh u.
- U' ban Kiêrn tra TinE u' chü tn phOi hap vOi cáo cc quan lien quan tharn
miru cOng tao kiCrn tra, giám sat phyc vy Di hi; cong tác nhãn su Uy ban KiOni
tra TinE ày.
- Ban Dan vn Tinh u' chà tn, huOng dan M1 tr@n TO quôc vC cáo doàn the
chinh tn - xä hôi tO chrc tham gia dOng gOp kin váo cCc dv thCo van kin D?i
hi Dáng b tinE và van kin Di hi XIII cUa Dàng; van dng nhãn dan hu&ng
(rng các phong trCo thi dua chào rnimg di hi dáng bt các cAp.
- Ban Ni chinE Tinh ày cO trách nhim phOi hap vOi cáo co quan chà'c näng
trong kh6i n'i chinh nãrn tInE hinh ye cOng tác ni chInh, cOng tác phOng, chSng
tham nhüng; tham muu, dC xuät vài Thutng tnçrc. Ban ThuOng vy Tinh ày cO biên
phCp xü l' can b vi phm theo quy djnh.
4. Cáo cap ày tnrc thuc Tinh ày lãnh dao cOng tao chuán bi và t6 chüc dai
hôi thing ô cAp rnInh và cAp ày tn.rc thuôc; dOng th&i day mnh thirc hi4n Nghi
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quyêt cOa Trung ucing ye xây dmg, chinh don Dâng và viêc h9c tap, lam theo tarn
guting dao düc Hc Chi Minh; lam t6t cong tác Ui tu&ng trong dáng bO, dày manh
tuyCn truyn, vn dng quãn chñng nhân dan, phát dng các phong tráo thi dua lap
thánh tich chào rn&ng dti hi dan8 the cap gn voi k' niern các ngày l iOn trong
nãm 2020, gOp phAn vào thãnh cong cüa D?i hi Dáng b tinh.
5. Sau Dai lii, Ban Chap hành Dáng b tinh kliOa XIX to chrc nit kinh
nghiérn ye cong tác chuãn bj vá tO chüc di hi; báo cáo Bô Chinh tn, Ban Bi thu
ehuAn y Ban ChAp hành Dáng b tinh vã các chirc danh !änh dao Tinh Qy nhiërn
k3/ 2020-2025; xây dipig quy cM lam vic; xây di,mg k hoach trin khai thuc
hin Nghj quyt Dai hi; phãn cong cho các dông clii Uy viOn Ban ChAp hành
Dâng b tinh.
Noi than:
- Ban Bi thu TW;
- Ban TCTW, UBKTTW;
- Van phOng TW;
- Các d/c 'l'UV;
- Các IITTU&DU truc thuoc;
- Các SO, ban, ngành,
MTTQ vã cãc doãn the tinh;
- CVP và các PhO VPTU;
- CV tOng hgp;
- Luu VP. hO sa Di höi.

TIM TINH UY
BITH1J

'NlijiMinh Chãu

