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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai học tập, quán triệt và  

tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TW 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh 
 
 

Thực hiện theo Công văn số 1757/SKHĐT-TH ngày 16/7/2021 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo 

nội dung như sau:  

PHẦN I 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 
 

1. Tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết  

- Tổ chức 01 cuộc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết trong 

Đảng bộ Thống nhất ngày 31/12/2016. 

- Lồng ghép vào việc triển khai Nghị quyết 05-NQ/TW Hội nghị Trung 

ương 4 vào Chương trình phổ biến pháp luật đầu tháng tại Ủy ban nhân dân 

huyện và tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn các 

xã, thị trấn. 

2. Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết  

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, 

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Chương trình hành động số 95/CTr-UBND 

ngày 30/12/2016 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/W ngày 01/11/2016 về một số 

chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng năng suất 

lao động, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế; 

- Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong chương trình 

hành động số 95/CTr-UBND ngày 30/12/2016 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện 

chương trình hành động của huyện, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, nâng cao sức lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương. 

- Các ban, ngành, đoàn thể, và các tổ chức huyện Nghi Xuân, tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia, đồng 
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hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, 

gây khó khăn, cản trợ hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

PHẦN II 

TÌNH HÌNH THỂ CHẾ HÓA NGHỊ QUYẾT 

 

1. Tình hình thể chế hóa Nghị quyết  

Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 05-

NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 thành các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh huyện nhà 

2. Đánh giá tình hình thể chế hóa Nghị quyết  

Việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 05-

NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 được thực hiện nghiêm túc, triển khai đến từng 

cán bộ công chức, từng thôn xóm, tổ dân phố tạo ra sự lan toản mạnh mẽ các 

đường lối, chính sách của nhà nước nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng năng 

suất lao động, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế; 

 Công tác thể chế hóa Nghị quyết kịp thời, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế xã hội của huyện nhà, vào đúng thời điểm sự cố môi trường biển đã 

ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh 

nghiệp và tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện. 

 

PHẦN III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
 

 

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết  

(1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế  

Qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW khóa XII, trải 

qua các giai đoạn có các điều kiện khách quan khó khăn và thách thức như 

dịch bệnh diễn biến bất thường, đặc biệt sự cố môi trường biển, dịch tả lợn 

Châu Phi và đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và trật tự an 

toàn xã hội. tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất, có khát vọng cống hiến 

xây dựng quê hương của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà; sự lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cấp chính quyền địa phương 

tình hình kinh tế xã hội huyện nhà đạt được một số kết quả đáng ghi nhận 

(Đến tháng 6/2021): 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 7,26% (theo ngành: Nông, 

lâm, thủy sản: 11,05%; công nghiệp - xây dựng: 1,12%; thương mại - dịch vụ: - 

12,66%). 
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- Tổng sản lượng lương thực có hạt 21.269 tấn/20.125 tấn đạt 105,68% kế 

hoạch năm; 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 131,35/262,2 tỷ đồng, tăng 63% 

so cùng kỳ và đạt 50% kế hoạch năm; 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,3%;  

- Giải quyết việc làm cho 1.375 lao động (đạt 45,8% kế hoạch năm, bằng 

104,6% so với cùng kỳ 2020), trong đó xuất khẩu lao động: 454 người. 

(2) Về tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược  

a. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Tập trung cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi và khuyến khích các thành phần kinh tế nâng 

cao hiệu quả hoạt động. Thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác 

xã, kinh tế hộ gia đình cả về số lượng và chất lượng. Thu hút đầu tư từ mọi 

thành phần kinh tế, nhất là các nguồn vốn của doanh nghiệp và các thành phần 

kinh tế khác, khai thác tốt tiềm năng sẵn có của địa phương; Công tác thu hút 

đầu tư đạt hiệu quả cao, số lượng dự án và tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp 

tăng nhanh, có 135 dự án được chấp thuận với tổng mức đầu tư 5.209 tỷ đồng1. 

Công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng 

mục đích 

b. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.  

- Ưu tiên khai thác thế mạnh kinh tế biển, phát triển kinh tế theo hướng 

tăng trưởng xanh với các trụ cột về du lịch, dịch vụ, thương mại, trở thành khu 

vực phát triển kinh tế năng động cửa ngõ phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, sớm cụ thể hóa 

các định hướng quy hoạch vùng phát triển của huyện . 

- Tăng cường công tác quản lý và thu hút đầu tư phát triển khu vực hành 

lang đường ven biển theo hướng hình thành hành lang xanh ven biển nhằm xây 

dựng vùng dịch vụ, thương mại ven biển và bảo vệ rừng phòng hộ; hình thành 

các trung tâm du lịch lớn kết nối ven biển và phát triển liên kết với các trung tâm 

du lịch khác trong vùng. Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch và triển khai 

thực hiện quy hoạch hai phân khu phát triển không gian ven biển của huyện 

Nghi Xuân . 

c. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập.  

UBND các cấp tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; quan tâm đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ; thực hiện các giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp 

tục triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

                                                           
1 Có 88 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương với tổng mức đầu tư 5.014 tỷ đồng; 47 dự án được 

UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng. Trong đó có 47 dự án nông nghiệp 

với tổng mức đầu tư 538 tỷ đồng, 65 dự án thương mại, dịch vụ với tổng mức đầu tư 2.786 tỷ đồng; 11 dự án 

CN-TTCN với tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng; 12 dự án khác với tổng mức đầu tư 809 tỷ đồng. 
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158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách và 

địa chính. 

(3) Về ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là 

khoa học công nghệ hiện đại  

Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành công việc của cấp ủy, chính quyền các cấp; Thực hiện tốt việc 

quản lý nhà nước, triển khai việc ứng dụng các đề tài khoa học vào công tác 

quản lý, cải cách hành chính, trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông, lâm, 

hải sản. 

(4) Về đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp  

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản 

xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm an toàn, chất lượng cao, ứng 

dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường xúc tiến 

thương mại, thông tin kịp thời giá cả, nhu cầu thị trường cho nông dân nắm bắt 

để tổ chức sản xuất; mở rộng các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ 

lực của địa phương, phát triển thành sản phẩm OCOP. Tạo điều kiện để các cá 

nhân, doanh nghiệp tích tụ đất đai, tổ chức thành các vùng chuyên canh lớn, sản 

xuất nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, 

góp phần tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu 

mẫu, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững 

(5) Về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp 

chính thức có đăng ký, giảm dần và thu hẹp quy mô kinh doanh phi chính thức  

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm cơ bản gánh nặng chi phí 

đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới cách thức quản 

lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ 

doanh nghiệp, công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán 

bộ, công chức, cơ quan nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu  

(6) Về phát triển kinh tế vùng; đô thị hóa  

Xây dựng hệ thống đô thị phát triển hợp lý và bền vững, gắn kết được 

cộng đồng xã hội giữa đô thị và nông thôn; phát triển sản phẩm du lịch chất 

lượng cao, đa dạng, giàu bản sắc, gắn liền với gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền 

thống cách mạng và bảo vệ môi trường tự nhiên. Rà soát cơ chế, chính sách, tạo 

môi trường thuận lợi thu hút đầu tư; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc 

thù và huy động mọi nguồn lực để xây dựng Nghi Xuân trở thành đô thị tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2020 -  2025.  

(7) Về đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh  

Ưu tiên phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, gắn với bảo vệ vững chắc 

chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển. Tiếp tục đầu tư 
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phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản gắn với chế biến; rà soát quy hoạch 

nuôi tôm, ổn định diện tích, đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hệ thống xử lý môi trường 

đảm bảo sản xuất bền vững; nâng cao giá trị khai thác, nhất là đánh bắt xa bờ, gắn 

khai thác với thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá, quản lý chặt chẽ khai 

thác và các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững. 

(8) Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả 

quản lý nhà nước  

- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng xây dựng 

nhà nước quản lý và phục vụ; đồng thời, tăng cường khả năng điều tiết, giám 

sát, kiểm tra và thanh tra theo mức độ rủi ro và tuân thủ pháp luật của đối tượng 

quản lý; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương; đổi 

mới mạnh mẽ quy trình, phương thức tổ chức tuyển dụng, sử dụng, trả lương, 

đánh giá, đề bạt cán bộ; thực hiện bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ yếu dựa trên 

thành tích, kết quả công việc; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng 

đầu đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và kết quả thực hiện nhiệm 

vụ được giao của đơn vị. 

- Tăng cường năng lực các cơ quan chức năng quản lý và giám sát thị 

trường. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, 

hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước và người 

đứng đầu  

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân  

2.1. Hạn chế 

- Tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Cơ cấu 

kinh tế ngành thương mại, dịch vụ chưa đạt kế hoạch; lĩnh vực du lịch phát triển 

chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch biển. 

- Các dự án đầu tư triển khai chưa bảo đảm tiến độ cam kết, một số dự án 

trọng điểm còn chậm, vướng mắc, gặp khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng 

chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp chuyển biến chậm; việc nhân rộng các 

mô hình sản xuất có hiệu quả còn hạn chế; quy mô và tổ chức sản xuất còn nhỏ 

lẻ, thiếu liên kết bền vững, công tác tìm kiếm thị trường, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm còn hạn chế. Một số địa phương, đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang còn 

nhiều. Phong trào xây dựng nông thôn mới sau khi đạt chuẩn có dấu hiệu chững 

lại, tính bền vững chưa cao; chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu, nhất là lĩnh vực 

tài nguyên, môi trường, như: tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái mục đích; 

tiến độ thực hiện công nhận lại đất ở theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh; công tác vệ sinh môi trường... Quản lý quy hoạch xây dựng, quản 

lý trật tự đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự xây 

dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông. 
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- Công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị, địa phương chuyển biến 

chậm; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, công 

chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về công tác quốc phòng, an ninh và âm mưu, thủ đoạn hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, phản động chưa được tiến hành thường 

xuyên, thiếu chiều sâu. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn 

những yếu tố phức tạp. 

2.2 Nguyên nhân 

-  Nguyên nhân khách quan 

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp những vấn đề khó khăn, diễn 

biến phức tạp, các yếu tố về kinh tế, xã hội, môi trường thay đổi; trong hệ thống 

pháp luật còn một số bất cập, chồng chéo, một số văn bản hướng dẫn thi hành 

chậm. Mặt khác, do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc 

biệt nắng nóng, hạn hán kéo dài, mưa lớn gây lũ lụt, ngập úng, khắc phục sự cố 

môi trường biển, dịch tả lợn Châu Phi, dịch Covid-19... đã ảnh hưởng lớn đến sự 

phát triển, tác động tiêu cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 

2015 - 2020. 

-  Nguyên nhân chủ quan  

+ Do công tác dự báo, đánh giá, nhận định tình hình chưa chính xác nên 

một số chỉ tiêu đề ra quá cao so với thực tiễn và không hoàn thành. 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vai trò trách 

nhiệm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; sự phối hợp 

giữa các cấp, ngành và địa phương trong một số nhiệm vụ còn thiếu chặt chẽ, 

thường xuyên; quản lý nhà nước một số mặt, lĩnh vực còn buông lỏng, thiếu sâu 

sát, chưa quyết liệt, còn chạy theo sự vụ, chưa thường xuyên bám sát cơ sở, chưa 

chủ động tham mưu; chất lượng một số cán bộ, công chức còn hạn chế. 

+ Việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh, của huyện còn hạn chế. Công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực du lịch chưa quyết liệt.  

+ Quy mô, năng lực các doanh nghiệp còn nhỏ, chưa có sức cạnh tranh, 

đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã. 

3. Bài học kinh nghiệm  

3.1. Quán triệt, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung 

ương, của tỉnh, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; xác định 

các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ có tính đột phá để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

3.2. Thường xuyên coi trọng và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Giữ vững 

đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong tập thể Ban Thường vụ, 
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Ban Chấp hành trên cơ sở Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng 

và quy chế làm việc của cấp ủy để làm hạt nhân quy tụ sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm 

của các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.  

3.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các 

cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng 

đầu. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng, tạo 

được sự đồng thuận và vào cuộc tích cực của Nhân dân. 

3.4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh; thực hiện tốt xã hội hóa đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn lực, 

khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT, TCKH; 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Nguyễn Hải Nam 
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Phụ lục 1. Kết quả triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền 

Nghị quyết số 05-NQ/TW 

(Kèm theo Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021) 

 

STT Nội dung Ghi chú 

I Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện   

1 Hội nghị quán triệt tại Giấy mời số 34/ĐU ngày 29/12/2016  

 2 Xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch hành động  

II  Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền  

1 Hội nghị cấp Đảng bộ  

1.1  Thời gian tổ chức: 01 buổi, sáng ngày 31/12/2016  

1.2  Hình thức tổ chức: Hội nghị   

1.3  Thành phần tham dự (nêu rõ thành phần, tổng số đại biểu dự/triệu 

tập, đạt...%): Toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, tổng số đại biểu 

tham dự 95% 

 

1.4  Nội dung học tập, quán triệt (nêu rõ từng chuyên đề và các văn 

bản triển khai tại Hội nghị): triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW 

 

1.5  Báo cáo viên truyền đạt (nêu rõ họ và tên, chức danh của từng 

đồng chí báo cáo viên): Phạm Tiến Hưng – Bí thư Đảng bộ 

 

1.6  Thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy 

thực hiện Nghị quyết (Hình thức thảo luận: tại hội nghị, theo tổ, 

nhóm...): Thảo luận tại hội nghị 

 

1.7 Xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết (tổng số, đạt ....%): 

19 xã, thị trấn; UBND huyện đạt 100% 

 

1.8  Công tác tổ chức Hội nghị (Thành lập ban tổ chức hội nghị, Hình 

thức quản lý...): Đảng ủy tổ chức quản lý cuộc Hội nghị 

 

1.9  Tổ chức cho đại biểu tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết viết 

thu hoạch (có tổ chức hay không, nội dung viết thu hoạch, Tổng số 

và tỷ lệ đại biểu viết thu hoạch đạt..... %): Có tổ chức viết thu 

hoạch, tỷ lệ 100% 

 

1.10  Tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền  

- Tài liệu được cấp phát (nếu có): Nghị quyết số 05-NQ/TW 

- Tài liệu mua: Không  

 

2 Hội nghị cấp cơ sở (không)  
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Phụ lục 2. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 05-NQ/TW 

(Kèm theo Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021) 

 

STT Tên văn bản Loại văn bản Thời gian  

ban hành 

Trích yếu  nội dung 

 Không    
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