
TINH U' VMI PHUC BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 02 -CTr/TU Vi'nh Phzc, ngày 28 tháng 12 nám 2020 

CHUONG TRiNH 
LAM VIEC TOAN KIIOA CUA T!NH U 

KHOA XVII, NHIM KY 2020 - 2025 

Can cir Diu 1 Dãng Cong san Vit Nam; can cr Nghj quyt Di hi di biu 
Dâng b tinh VTnh Phüc khóa XVII, nhim kS'  2020-2025; can cir Quy ch lam 
vic cUa Ban Chp hành Dâng b tinh khóa XVII, nhim kS'  2020-2025; Ban Chap 
hành Dãng b tinh xây dirng Chucng trInh lam vic toàn khóa cüa Tinh üy khóa 
XVII, nhim kS'  2020-202 5, vói mt s nôi dung chInh nhu sau: 

1- Näm 2020  

*Qu JV 

1. K hoch phát trién kinh t - xã hi 5 nàm (2021-2025) (Ban can sit dáng 
UBND tinh chuá'n bV. 

2. Báo cáo ttng kt näm 2020, phuang hu'ing, nhim vi närn 2021 (Van phông 

Tinh iy chuán hi nç5i dung). 

3. Chuang trInh hành dng thiic hin Nghj quyt Di hi di biu Dáng b tinh 
ln thr XVII (Ban can sit ddng Uy ban nhán dan tinh chz. tn, phi hcip vó'i 

Ban Tuyên giáo Tinh zy chuán hi). 

4. Chucing trInh cong tác toàn khóa cia Ban Chip hành Dáng b tinh khóa 
XVII, nhim kS'  2020-2025 (Van phông Tinh iy chudn bQ. 

5. Quy chê lam vic cia Ban Chap hành Dâng b tinh khóa XVII, nhim kS' 
2020-2025 (Van phông Tinh zy chuán bj n5i dung). 

6. Chtrang trInh cong tác kim tra, giám sat toàn khóa cüa Tinh üy (Uy ban 
Kiérn tra TInh iy chudn hi,). 

7. Báo cáo k& qua thrc hin nhim vi cong tác kim tra, giám sat nàm 2020; 
Chucing trInh kim tra, giám sat cüa Tinh üy näm 2021 (Uy ban Kiém tra 

Tinh zy  chucin b). 

8. Quy chê lam vic cüa Oy ban Kiêm tra Tinh üy khóa XVII, nhim kS'  2020-

2025 (Uy ban Kiêm ti-a Tinh iy chuán bj n5i dung). 
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Nãm 2021  

*Qu. J 

1. D an xây drng chiiccng trInh tng th chucing trInh di ngoi và xüc tin 
du ti.r tinh Vinh Phc giai doan 2020-2025 (Ban can sz dáng UBND tinh 

chuá'n bj ni dung). 

2. Chun bj nhân sr lãnh dao  HDND, UBND tinh nhim kS'  202 1-2026 (Ban 

To chzc Tinh iy  chuá'n bj). 

* Quj5 II 

1. Chuang trInh hành dng cüa Ban Chip hành Dàng b tinh thrc hin Nghj - 

quyt Dai  hi  dai  biu toân quc IAn thir XIII cüa Dâng (Ban Tuyên giáo 

Tinh iy phOi hQp Ban can sc dáng Uy ban nhdn dan tinh chudn b?). 

2. Tng k& thirc hin Nghj quyt s 03-NQ/TU ngày 03-12-2012 cüa Ban 
ChAp hành Dâng b tinh khóa XV v xây drng, phát triên và quân 1 do thj 
Vinh Phüc dn närn 2020, djnh huàng dn nám 2030 (Ban can sir dáng 
UBND tinh chudn hi). 

3. Tng k& thirc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU ngày 14-01-2013 cüa Ban 
ChAp hành Dãng b tinh khóa XV ye phát triên doanh nghip nhO va vüa 
trên dja bàn tinh dn nãrn 2020 (Ban can sy dáng UBND tinh chuá'n bj,). 

* Quj III 

1. Dánh giá 5 narn thirc hin Nghj quyt s 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 cüa 
Ban ChAp hânh Trung uang và Chuang trInh hành dng so 30-CTr/TU ngày 
08/3/20 17 cüa Ban ChAp hành Dãng b tinh v thirc hin Nghj quyt s 05-
NQ/TW v mt s chü truang, chInh sách 1rn nhàm tip t1ic di mth mô 
hInh tang tru&ng, nâng cao chAt 1ung tang tru&ng, nang suAt lao dng, src 
canh tranh cña nn kinh t. (Ban can s- dáng UBND tinh chuán bj n3i 
dung). 

2. Nghj quyt v phát trin cOng nghip theo chi&u sâu, nâng cao näng suAt, 
chAt luçing san phArn giai doan 2021-2025 (Ban can se dang UBND tinh 
chua2nbjn.5idung). 

3. Nghj quyt v xây dirng nông thôn rnii nâng cao giai doan 2021-2025 (Ban 
can sr dáng UBND tinh chuá'n bj n5i dung). 

4. Sci kt 5 nam thrc hin Nghj quyêt sé 03-NQ/TU ngày 05-12-2016 cüa Ban 
ChAp hành Dãng b tinh khóa XVI v phát trin sr nghip y t và chãrn soc 
s1rc khóe nhân dan tinh Vinh Phic giai don 2016-2020, dnh huàng dn 
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näm 2030 (Ban can sr dáng UBND tinh chuán bj n5i dung) 

*Qu JV 

1. Nghj quyt xây dirng do thj theo djnh hu&ng van minh, hin di; thI dim 
xây dijng do thj thông minh giai doan  2021-2025 (Ban can sit dáng UBND 
tInh chun bi). 

2. Tong két thrc hin Nghj quyt so 01-NQ/TU ngày 04-11-20 11 cüa Ban 
Chp hânh Dãng b tinh khóa XV v phát trin djch vi, du ljch tinh Vrnh 
Phüc giai don 20 11-2020; ban hành Nghj quyêt v phát triên các ngành 
djch vi trén dja bàn tinh giai doan  2021-2025 (Ban can sir dáng UBND tinh 
chudn bj nt2i  dung). 

3. Quy ho?ch tinh VTnh Phi'ic thii kS'  202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050 (Ban 
can st dáng Uy ban nhán dan tinh chuá'n bj,). 

4. Báo cáo d an dào tao, bi diiàng nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip vi 
cho di ngü can bô lam cOng tác kim tra, giám sat trong tinh (t'fy ban Kiém 
tra Tinh zy chudn bi). 

5. Quy hoach can b cp üy, Ban Thi.thng vii Tinh üy, Thtthng trrc Tinh iiy, 
chüc danh chü ch& HDND, UBND tinh (Ban T chic Tinh zy chuán bQ. 

3- Nãm 2022  

*QujJ 

1. Diu chinh Quy hoch xay drng do thj VTnh Phic, tinh Vinh Phüc den nàm 
2040 và tm nhIn näm 2050 (Ban can sit dáng UBND tinh chuân bj ni 
dung). 

2. Báo cáo tong k& nãm 2021, phi.rcrng hithng, nhim vi näm 2022 (Van phông 

Tinh iy chuán bi). 

3. Báo cáo kt qua thrc hin nhim vi cOng tác kim tra, giám sat nãm 2021; 
Chtrang trInh kim tra, giám sat cüa Tinh üy näm 2022 (Uy ban Kkm tra 

Tinh iy  chuá'n  bO. 

4. So kt thirc hin Nghj quyt TW 4 (khóa XII) gn vài Chi thj 05 - CT/TW, 

ngày 15-5-20 16 cüa B ChInh trj ye "Day mnh vic hçc tp và lam theo tr 
n.râng, do dirc, phong cách H ChI Minh (Ban T ch&c Tinh üy + Ban 

Tuyên giáo Tinh zy chuá'n bj) 

5. Thào 1un, cho ' kiên v D an, Nghj quyt tang cithng sir lânh do cüa cp 
iy dàng trong thrc hin các nhim vi tr9ng tam cüa cong tác kiêm tra, giám 
sat theo Nghj quyt Trung ucing 4 (khóa XII) ((Jy ban Kié'm tra Tinh iy 
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chudn b/,). 

*QuflJ 

1. Dánh giá 2 narn thirc hin Nghj quyt sé, 10-NQ/TU ngày 20/11/20 19 v xây 
dirng di ngü trI thirc và tr9ng diing nhân tài tnh Vinh Phüc giai doan 2020-
2025 (Ban T chi'c Tinh zy chi trI, phói hcrp vói Ban can sr dáng UBND 

tinh chuá'n hi nói dung). 

2. Dánh giá 5 nãm thxc hin Nghj quyêt so 10-NQ/TW ngây 03/6/2017 cüa 
Ban Chp hành Trung uung Dãng và Chuang trmnh hành dng s 3 7-CTr/TU 
cüa Ban Chip hânh Dãng b tinh v phát trin kinh t tu nhân trô thành mt 

dng lirc quan tr9ng cüa nên kinh t thj trtthng djnh hithng xã hi chü nghia. 
(Ban can sy dthng UBND tinh chudn bj nt5i dung). 

3. Thão luân, cho kin v D an, Nghj quyt di mâi ni dung, phuang thüc 
hoat dng cüa M.t trn T quc và các t chrc chInh trj - xã hi tinh ('Ban 

Dan van Tinh iy chudn bi). 

* Quj5 III 

1. Nghj quyt v cong tác can b trong tInh hInh rnâi Ban T6 chzc Tinh iiy 

chudn b). 

*Qu)5JV 

1. Scx kt 5 näm thrc hin Nghj quyt s 04-NQ/TU ngày 20/10/20 17 cUa Ban 
ch.p hành Dàng b tinh khóa XVI v du tu tp trung xây dirng kt câu ha 
tng do thj VIñh Phic dn nárn 2025 (Ban can st dáng UBND tinh chuán bj 

n5i dung). 

2. Tng k& 5 närn thirc hin Nghj quyêt s 05-NQ/TU ngày 20-11-2017 cüa 
Ban Thi.r&ng v Tinh üy v tang cuè'ng sir Iânh dao  cüa Dàng dôi vói cOng 
tác tuyên giáo trong tInh hInh mi (Ban Tuyên giáo Tinh iy chuá'n bj ni 

dung). 

4- Näm 2023  

*QujJ 

1. Ngh quyt v tang cuông sr lânh dao  cüa Dâng di vi vic nâng cao hiu 
qua các ngun hrc c1ia tinh nhm thiic dy kinh th - xã hi phát trin (Ban 

can sit dáng UBND tinh chuán bj n5i dung). 

2. Báo cáo tng kt nàm 2022, phuang hng, nhim v näm 2023 (Van phông 

Tinh iy chuá'n b). 
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3. Báo cáo kt qua thirc hin nhim vii cong tác kim tra, giám sat näm 2022; 
Chi.rang trInh kim tra, giám sat cüa Tinh Ciy näm 2023 (Uy ban Kim tra 
Tinh zy  chuá'n bi). 

*QUflI 

1. Tong kt 5 näm thrc hin Ngh quyt s 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 cüa 
Ban Chp hành Trung i.rng Dãng (khóa XII) v tp trung xây drng di ngü 
can b các cp, nhAt là cp chin luçc, dü phâm chat, näng 1irc và uy tin, 
ngang t.m nhirn vii (Ban Td ch&c Tinh iy chuán bj n5i dung). 

2. Tng kt 5 näm thirc hin Nghj quyt s 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 cüa 
Ban Chip hành Trung 1.wng Dáng (khóa XII) v câi cách chInh sách tin 
li.rong dM vi can b, cong chirc, viên chirc, 1irc lu'cing vu trang va ngu&i lao 
dng trong doanh nghip (Ban can sc dthng UBND tinh + Ban To chac Tinh 

ay chudn bj n5i dung). 

* Qufi III 

1. Báo cáo Kim dim giUa nhim kS'  thrc hin Nghj quyêt Di hi Dâng b 
tinh khóa XVII (Van phông Tinh zy phi hctp vái các Ban Dáng, Ban can s 
dáng UBND tinh, Dáng doàn HDND tinh chucn b). 

2. Diu chinh K hoch phát trin kinh t - xã hi tinh giai doan 2021-2025 
(Ban can st dáng UBND tinh chucin bj n5i dung). 

3. Tng kt 5 nám th?c hin Ngh quyt s 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 cüa 
Ban Chp hành Trung wing Dãng (khóa XII) v cái each chInh sách bão 
him xã hi (Ban can sit dáng UBND tinh chudn bf) 

4. Ly phiu tin nhim di vâi các dng chI Uy vién Ban Thu&ng v11 Tinh Uy 

theo quy djnh cüa B ChInh trj (Ban Td chtc Tinh iy chuán b!). 

*QuflV 

1. Tng k& 10 nàrn thçrc hin Nghj quyt s 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 cüa 
Ban Chip hành Trung hang Dãng (khóa XI) v chü dng irng phó vâi biên 
di khI hu, tang c.r&ng quân l tài nguyen và báo v mOi tru?mg ('Ban can 

st dáng UBND tinh chudn bj). 

2. Tng kt 10 nãm thrc hin Nghj quyt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa 
Ban Ch.p hành Trung uung Dàng (khóa XI) v& di mOi can bàn, toàn din 
giáo diic và dào tao  (Ban can st dáng UBND tinh chun b). 

3. Tng k& 10 nãrn thrc hin Nghj quyt s 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 cüa 
Ban Chip hành Trung ong Dâng (khóa XI) v tang cung và di mOi sr 
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lãnh do cüa Dãng di v&i cong tác dan vn trong tInh hInh mâi (Ban Dan 

van Tinh iy chuá'n bi). 

4. So kt 3 nãm thrc hin Ngh quyt s 10-NQ/TU ngày 20/11/2020 cüa Ban 
Chip hành Dãng bô tinh khóa XVI v xây drng di ngQ tn thirc và trQng 
ding nhân tãi tmnh VTnh Phic giai do?n 2020-2025 (Ban can si dáng UBND 
tinh chudn b!). 

5- Nãm 2024  

*QujJ 

1. Báo cáo tong két nãm 2023, phuang huâng, nhim vi nãm 2024 (Van phông 

Tinh zy chun b!). 

2. Báo cáo kt qua thrc hin nhim vil cOng tác kim tra, giám sat nàm 2023; 
Chuong trInh kiêm tra, giárn sat cüa Tinh üy näm 2024 (L'Jy ban Kim tra 
Tinh zy chun bj). 

*QuflJ 

1. Tong kêt 10 nãm thirc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 cüa 
Ban Chp hành Trung uong Dâng (khóa XI) v xây drng và phát triên van 
hóa, con ngui Vit Nam dáp irng yêu cu phát trin bn vtng dtt nithc 
(Ban can st dáng UBND tinh chudn bj). 

2. So kt 3 näm thirc hin Nghj quyt so 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 cüa Ban 
ChAp hánh Dáng b tinh khóa XVI v nâng cao thu nhp và phüc lqi cüa 
ngu&i dan Vinh Phüc dn näm 2025, djnh hithng dn nàm 2030 (Ban can szs 

dáng UBND tinh chudn b?). 

* Quj5 III 

1. Trién khai Chi thj cüa Bô ChInh trj v d?i  hi dáng b các cap tiên tói Di 
hi di biu toàn quôc lan thir XIV cüa Dâng (Ban To chic Tinh iy chuán bj 
nói dung). 

2. So kt 5 näm thirc hin Nghj quyt s 51-NQ/TW ngày 05-9-20 19 cüa B 
ChInh trj v chin luçxc báo v an ninh quc gia (Dáng ay Cong an tinh 
chudn b) 

*Quflv 

1. Cong tác chuAn bj di hi clang b cap co S1 Va cap trén co So (Ban T ch&c 
Tinh üy chuOn bj nói dung). 

6- Nàm 2025 
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*QUJ5J 

1. Báo cáo tong kêt nãm 2024, phuong huâng, nhim vii näm 2025 (Van phông 

Tinh zy chuôn bz). 

2. Báo cáo k& qua thrc hin nhim vi cong tác kim tra, giám sat näm 2024; 
Chi.rong trInh kim tra, giárn sat cüa Tinh üy näm 2025 (Uy ban Kkm tra 

Tinh zy chudn b;). 

3. Cho 2 kin v D dicing Báo cáo ChInh trj cüa Ban Chp hành Dâng b tinh 
trmnh Di hi di biu Dáng b tinh 1n thir XVIII (Tiu ban Van kin chuán 

b). 

* Quj II 

1. Rà soát, b sung quy ho?ch can b phc vii cOng tác nhân sr di hi Dãng 
các cp tin tâi Di hi Dáng b tinh IAn thir XVIII ('Ban To ch&c Tinh iy 

chudn bj). 

2. Cho kin v Dii tháo Van kiin trInh Dai  hi  dai  biu Dàng b tinh khóa 
XVIII (Tieu ban Van kién chucn b;). 

* Qufi III 

1. Tong kt 5 nãrn thc hin D an s 07-DA/TU ngày 29-9-20 19 v di mâi, 
nâng cao chit h.rcing cong tác diu tra, nm bt và djnh hixâng dr 1un xA hi 
trên dja bàn tinh giai doan 2020 — 2025 (Ban Tuyên giáo Tinh zy  chudn bj) 

2. Thâo 1un, cho kin vào Dir tháo lAn 2 Van kin trInh Dai  hi Di biu 
Dáng b tinh khóa XVIII (Tku ban Van kin chuOn bf,). 

3. Cho kin v vic chuAn bj D?i  hi di biu Dáng b tinh khóa XVIII (Tidu 

ban Nhán sy và Tie'u ban Tuyên truyn, Phyc vy Dcii hç5i chuán bj). 

*Qu5Jv 

1. Thông qua Dir tháo Van kin trInh Di hi d?i  biu Dãng b tinh khóa XVIII 
(Tiê'u ban Van kién chun bi). 

2. Cho kin v vic chuân bj và t chi'ic Dai  hi di biu Dâng b tinh khóa 
XVIII (Tie2u ban N/ian sic và Tiu ban Tuyên truyn, Phuc vy Dcii h(5i chuán 

bf) 

3. K hoach phát trin kinh th - xã hi 5 nàm giai doan 2026-2030; Kê hoach 
tài chmnh 5 nAm (2026-203 0) tinh Vinh Phüc (Ban can sir dáng Uy ban nhán 

dan tinh chudn hi,) 

* Can cá tin!, hIn/z thrc t Tinh üy có the to chi:rc hçp dt xut dê nghe, thâo 
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Hoàng Thi Thñy Lan 

1un, bàn, quyt djnh nhüng vn d ion, quan tr9ng cüa tinh và trin khai nhCrng 

chü tnrong, nghj quyt cüa Trung trcing cho phi hcp. 

* Hang nárn, can cá' vào tlii/i hlnli cy t/z, Ban Thi.rông vii Tinh üy sê d 

nghj Ban Ch.p hành diu chinh, b sung Chucing trInh cong tác toàn khóa cho 

phühcip. 

Trên ca sO ni dung Chucing trInh cong tác toàn khóa cüa Tinh üy; các ban 

can sr dãng, cac dãng doân thuc Tinh üy, các cci quan tham muu, giüp vic Tinh 

üy, các huyn, thành üy, dâng üy tr,rc thuôc Tinh üy, sO, ban, ngành, doàn the chü 

&ng chun bj ni dung, chuung trInh d báo cáo Tinh üy theo Quy ch lam vic 

cüa Ban Chip hành Dãng b tinh. 

Nai nhân: T/M TINH UY 
- Ban BI thi.r Trung rang (b/c), HU 
- Các ban Dáng cüa TW (b/c), 
- Dâng doàn HDND, Ban can str dang UBND tinh, 
- Các huyn, thành ui', dãng u TI, 
- Các dông chI Tinh u' viên, 
- Các s&, ban, nganh, doàn the, 
- CPVP, CVTH, 
-LixuVPTU. 
(TH 1) 
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