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I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA CẤP ỦY 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát 

triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 

giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; hoàn thành thu hoạch vụ Hè Thu; 

tăng cường kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; chủ 

động phòng, chống cháy, nổ; bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.  

- Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2019 gắn với các quy định về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, 

chạy quyền trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công 

tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết các vụ việc 

tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII và các chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 

giản biên chế của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và 

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai 

các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. 

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm, Đề cương chi tiết Báo cáo chính 

trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo rà soát, 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến Dự án xây 

dựng Thành phố Giáo dục quốc tế Nguyễn Hoàng. Thường trực Tỉnh ủy làm việc 

với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh, Thường 

trực Huyện ủy Hương Khê, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương thông báo kết quả 

kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu 

gương của cán bộ, đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Đoàn công tác 

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra về quy chế dân chủ cơ sở.  
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 

1. Kinh tế 

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông, 

trong đó diện tích gieo trồng ngô lấy hạt đạt trên 2.370/3.780 ha, đạt 62,5% kế 

hoạch; ngô sinh khối 1.009/1.769 ha, đạt 57% kế hoạch; rau các loại 3.405/4.490 

ha, đạt 75,8% kế hoạch; khoai lang 1.283/1.909 ha, đạt 67,2% kế hoạch. 

- Chăn nuôi: Chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi 

diễn biến phức tạp, khó lường. T  tháng 5 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra 

tại 158 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố, tổng số lợn mắc 

bệnh, chết, tiêu hủy là trên 20.800 con, trọng lượng trên 1.000 tấn (chiếm 5% tổng 

đàn). Đàn lợn hiện có 367.795 con, giảm 13% so với cùng kỳ; đàn bò 181.097 con, 

giảm 6,9%; đàn trâu 70.387 con, giảm 8%. Riêng gia cầm phát triển khá mạnh, 

tổng đàn 8.766 ngàn con (tăng 6,9%).  

- Lâm nghiệp: Công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ r ng được quan tâm 

chỉ đạo. Đã trồng 4.860 ha r ng tập trung (300 ha r ng phòng hộ, 4.560 ha r ng 

sản xuất, đạt 63% kế hoạch); 2,5 triệu cây phân tán (đạt 63% kế hoạch); khai thác 

gỗ r ng trồng 287.811m
3 
(đạt 82% kế hoạch). 

- Thủy sản: Sản lượng thủy sản 10 tháng đạt 44.358 tấn (đạt 91% kế hoạch, 

tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước); trong đó: Sản lượng khai thác đạt 31.035 

tấn, tăng 13,79%, sản lượng nuôi trồng đạt 13.323 tấn, tăng 11,55 % so với cùng 

kỳ (trong đó sản lượng tôm nuôi đạt 3.800 tấn).  

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 

10 tháng tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 29,21%; sản xuất thép đạt 

4,012 triệu tấn, tăng 26%; bia đạt 51,3 triệu lít, tăng 2,8%. 

- Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 31.883 tỷ đồng, tăng 

7,94% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch lữ hành đạt 4.596,8 tỷ đồng, tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 694,53 triệu USD, tăng 11,94 % so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu thép đạt 537,21 triệu USD; sợi 5,56 triệu 

USD; hàng may mặc 3,93 triệu USD; gạo 3,16 triệu USD. 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm đạt 10.925 tỷ 

đồng, đạt 82,8% chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó thu t  hoạt động 

xuất nhập khẩu 5.484 tỷ đồng, thu nội địa 5.441 tỷ đồng. 

- Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư: 10 tháng thành lập mới 895 doanh 

nghiệp và các đơn vị trực thuộc, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018; có 336 

doanh nghiệp giải thể và tạm ng ng hoạt động (tăng 16,7% so cùng kỳ). Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư 87 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng 

ký 3.834 tỷ đồng và 06 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 12,8 triệu USD. 
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2. Văn hóa - xã hội 

- Tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ 

niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thành công Hội diễn văn 

nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019. 

- Du lịch: Tổng lượt khách du lịch 10 tháng đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 6,8% 

so với cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế đạt 23,5 nghìn lượt, tăng 7,2%; khách nội 

địa đạt 1,49 triệu lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ. 

- Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm trong việc đưa người lao động đi 

nước ngoài trái phép. Xây dựng Đề án Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho địa 

phương, doanh nghiệp Hàn Quốc giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chính sách cho người có công trên địa bàn; giải quyết chế độ chính sách 

người có công với cách mạng và thân nhân cho 565 trường hợp đủ điều kiện. 

- Y tế: Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa huyện Lộc 

Hà được công nhận là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong 

tháng, trên địa bàn đã phát hiện và điều trị kịp thời cho 36 trường hợp sốt xuất huyết, 

32 trường hợp sốt rét, 26 trường hợp mắc lỵ trực trùng, 28 trường hợp mắc lỵ a míp, 

3 trường hợp mắc bệnh Virus adeno. Phát hiện 8 trường hợp nhiễm HIV, 11 trường 

hợp chuyển sang giai đoạn AIDS.  

3. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại  

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo lực lượng, phương 

tiện tham gia xử lý các tình huống. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ 

chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo 

kế hoạch. Tình hình nội, ngoại biên, trên biển cơ bản ổn định; tổ chức tuần tra, 

kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, hệ thống 

đường biên, cột mốc.  

- Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an 

ninh xã hội. Tập trung triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất 

là tội phạm đánh bạc, “tín dụng đen”; không để bị động, bất ngờ. Phòng ng a, 

ngăn chặn, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời xử lý, làm 

thất bại mọi âm mưu chống phá, kích động tụ tập đông người, biểu tình, gây rối. 

Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

-  Tập trung xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai trong tôn giáo tại 

Giáo xứ Thu Chỉ (Thạch Hà), Ngô Xá (Cẩm Xuyên), Xuân Tình (Lộc Hà), Giáo họ 

Vĩnh Điền (Vũ Quang), chuẩn giáo xứ Đông Sơn (Thị xã Kỳ Anh), chuẩn giáo xứ 

Cửa Sót (Lộc Hà). 

- Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 

làm chết 14 người, bị thương 11 người.  Xảy ra 43 vụ phạm pháp hình sự, làm bị 

thương 08 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 11 
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đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 30 bánh và 25,3g heroin; hơn 126.000 viên 

ma túy tổng hợp. Phát hiện, bắt giữ 39 vụ, 02 tổ chức, 43 đối tượng vi phạm pháp 

luật về kinh tế, môi trường; thu giữ: hơn 20 tấn khoáng sản, 3,2 m
3
 gỗ và một số 

tang vật trị giá khoảng 80 triệu đồng. 

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

THỐNG CHÍNH TRỊ 

1. Công tác chính trị, tư tưởng 

- Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của 

quê hương, đất nước trong tháng 10/2019: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); 

Ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954); Ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng 

Đảng (14/10), ngành Dân vận của Đảng (15/10), ngành Kiểm tra cấp ủy (16/10), 

Văn phòng cấp ủy (18/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10; Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày 

Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 

22/10/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định 

mới của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên 

và nhân dân tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng 

sản Việt Nam” với hơn 64.000 người tham gia thi và hơn 120.000 lượt thi trong 

tháng 10. Trải qua 10 tuần thi, Hà Tĩnh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước 

về số người thi và số lượt dự thi. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công 

tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động tại Khu kinh tế 

Vũng Áng; tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 

theo Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; công tác chuẩn 

bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chủ động nắm bắt thông tin, xử lý các vấn đề dư luận phản ánh. Chỉ đạo 

đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt các vấn đề được dư luận 

quan tâm, kịp thời phản bác thông tin sai trái trên các trang mạng xã hội. 

2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa 

XII và các chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và 

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số 

chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo thực hiện Kết 

luận số 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, 

cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ dôi dư khi thực 

hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021. 
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- Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ 

thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến 

tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hướng dẫn số 

26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. 

- Góp ý Dự thảo Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức đảng, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Công văn số 9419-CV/BTCTW, ngày 

08/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động cán bộ giữ các chức vụ: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh; Phó giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.  

- Tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đợt II đối với 76 cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 

01/02/2013 của Bộ Chính trị. 

- Tổ chức gặp mặt 11 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý nghỉ hưu năm 2019, thông báo nghỉ hưu đối với 04 đồng chí, quyết định 

nghỉ hưu đối với 02 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và 

các quy định về nêu gương đối với một số tổ chức đảng, đảng viên tại Thị ủy Hồng 

Lĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú. 

- Tiếp tục thực hiện quy trình giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Ban 

Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện: Vũ Quang, Can Lộc. 

- Tiếp tục thực hiện quy trình giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, các 

đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Hà, 

Nghi Xuân; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết về du lịch 

của Trung ương và của tỉnh.  

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại: xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; huyện 

Nghi Xuân; Sở Giáo dục - Đào tạo. Triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban 

Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh; giám sát tại Đảng ủy và đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám 

đốc, các Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cấp ủy và chi bộ kiểm tra 111 tổ chức đảng cấp dưới và 100 đảng viên 

(trong đó có 79 cấp ủy viên các cấp). Giám sát chuyên đề 94 tổ chức đảng và 71 
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đảng viên (trong đó có 53 cấp ủy viên các cấp). Thi hành kỷ luật 90 đảng viên, với 

các hình thức: khiển trách 77, cảnh cáo 12, cách chức 01. 

- Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối 

với 08 tổ chức đảng và 21 đảng viên (có 08 cấp ủy viên); đã kết luận 01 tổ chức 

đảng, 05 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 01 đảng viên. Kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 80 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thi 

hành kỷ luật trong Đảng đối với 68 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 111 tổ chức 

đảng và 76 đảng viên (51 cấp ủy viên). Thi hành kỷ luật 08 đảng viên, với các hình 

thức: Khiển trách 05, cảnh cáo 01, khai tr  02.  

4. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội 

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; phúc đáp ý 

kiến của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và Ban vận 

động Hội hỗ trợ các gia đình liệt sỹ.  

- Phối hợp Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến 

“70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trao giải cuộc thi báo 

chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 68 và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh giải quyết 

các vụ việc liên quan tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là vấn đề đất đai tôn 

giáo, vấn đề triển khai xây dựng dự án “Khu xử lý chất thải rắn tập trung” tại 

huyện Hương Khê.  

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn quy trình rà soát, đánh giá, lựa chọn 

nhân sự kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã sau khi sắp xếp các đơn vị hành 

chính; các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trước khi triển khai sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tình hình các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định. 

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.  

5. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách 

liên quan đến công tác nội chính và cải cách tư pháp, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 

số 195-KH/TU, ngày 12/9/2019 về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - 

xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 

và Văn bản số 1740-CV/TU, ngày 28/8/2019 về rà soát, đánh giá cán bộ chuẩn bị 

Đại hội Đảng các cấp.   

- Ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, 

kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.  
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- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: kết thúc 29/67 cuộc thanh 

tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm tại 147 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền vi phạm 

18 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 13,7 tỷ đồng, xử lý khác 4,3 tỷ đồng), xử phạt vi 

phạm hành chính 120 trường hợp với số tiền 546 triệu đồng. Trong tháng toàn tỉnh 

tiếp 438 lượt người (định kỳ 215; thường xuyên: 223), có 03 đoàn đông người.  

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; tình 

hình an ninh tôn giáo. Chỉ đạo đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức 

tạp, được dư luận xã hội quan tâm.  

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2019 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng 

cuối năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. 

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các 

công trình, dự án. Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 theo 

tinh thần Kết luận số 63-KL/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 

về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2020. Tập trung hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

2. Tập trung chỉ đạo, bổ cứu sản xuất vụ Đông đảm bảo hoàn thành kế hoạch, 

chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đề án sản xuất vụ Xuân 2020. Triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác phòng chống dịch tả lợn 

Châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chủ động phòng, chống hạn hán, bão lụt, tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ. Rà soát tổng thể, đánh giá thực trạng, tăng cường các biện 

pháp ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc đưa công dân xuất 

cảnh trái phép ra nước ngoài. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào m ng kỷ niệm 

Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (07/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11), Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11). Tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 201-

KH/TU, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Xây dựng Chương trình hành động thực 

hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.  

Chỉ đạo triển khai việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019 theo Hướng dẫn số 21-
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HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo chất lượng, 

đánh giá đúng thực chất tình hình tổ chức đảng, đảng viên. Hoàn thành việc lấy 

phiếu tín nhiệm nhân sự đủ điều kiện về tuổi tái cử và nhân sự quy hoạch cấp ủy 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ nơi cư trú. 

5. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Triển 

khai Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn 

chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức 

Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. 

6. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã. Thực hiện tốt chính sách giải quyết chế độ sau sắp xếp; rà soát các chủ trương, 

chính sách về lĩnh vực y tế, giáo dục; tuyển dụng, điều động, sắp xếp lại đội ngũ 

giáo viên các cấp. 

7. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổng kết 10 năm thực hiện 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2019, tổng kết Năm dân vận 

chính quyền 2019. Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 

2014 - 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân 

cư năm 2019. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vài trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng 

nắm tình hình phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem 

xét, kết luận xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên. 

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu 

nại, tố cáo; nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông. Tiếp tục theo dõi việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án 

nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.  
 

Nơi nhận: 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Trung ương Đảng,                        

- Đảng ủy Quân khu IV, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,    

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                            

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 
(Đã ký) 

 
Hoàng Trung Dũng 
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