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So 281-KHITU 

KE bACH 
thic hin Ngh quyt s 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 cüa B Chinh tr 

ye "Nâng cao hiu qua quãn 1, khai thác, sir diing và phát huy 
các nguôn hrc cüa nên kinh tê" trên dja bàn tinh Bong Nai 

Thirc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 15/01/20 19 cüa Bi ChInh trj v 
"Nâng cao hiu qua quàn 1, khai thác, sü diing và phát buy các ngun lxc cüa 
nn kinh ti", Ban Thuxng vii Tinh üy xây dijng K hoach to chirc thirc hin trên 
dja bàn tinh Dng Nai nhu sau: 

I- BANH GIA THIXC TRJNG QUAN Li', KHAI THAC, SU' DUNG 
NGUON LIIC THH GIAN QUA 

Th?yi gian qua, vic quàn 1, khai thác, sfr diing và phát buy các ngun lirc 
cüa nn kinh t bao gm: nhân hrc, 4t 1irc và tài lirc dã co dóng gop quan tr9ng 
vào sir phát trin kinh t - xã hi cüa tinh Dng Nai. Cong tác du tu theo 
chuong trInh du tu kt cu ht tng giai doan  2016-2020 duçc dy manh;  huy 
dng nhiu ngun vn (vn ngân sách, vn doanh nghip, vn vay, vn ODA), 
da dng hóa hInh thüc du tu d dtu tu phát trin h thng kt cu ha thng, dtc 
biêt là các cong trInh giao thông kt ni vào các khu v1rc do thj, khu cOng 
nghip, tao  diu kin thun 1i cho thu hñt du tu, phát trin kinh t - xã hi, 
thüc dy giao thung hang boa. Cong tác quàn 1 tài nguyen và bâo v mOi 
trumg duçic dc bit quan tam. TIch circ trin khai thirc hin Chi thj cña Ban 
Thithng vi,i Tinh üy v tang cithng quân l khai thác và kinh doanh khoáng san 
trên dja bàn. Tang cithng kim tra, chn chinh, xi l nghiêm các boat dng khai 
thác, kinh doanh tài nguyen, khoáng san trái phép (nht là tài nguyen cat, dat, 
dá). Tang cu&ng Cong tác quãn 1 dt dai, nhAt là vic thc hin däng k dt dai, 
cp gi.y chirng nhn quyn sü diing d.t; xây dirng co si dü lieu dja chInh; diu 
chinh quy hoach, k hoach  sü diing dt dn nàm 2020 tinh Dng Nai và tang 
cuO'ng kim tra sau giao dAt các dir an dAu tu; chAn chinh, xfr l nghiêm các t 
chüc, cá nhan (nhAt là nguii dCrng du dan vj) d xây ra tInh trang lAn chim, 
sang nhuçmg, phân lô ban nn, chuyn mic dIch sü diing dAt trái phép. Quán i, 
tirng buc dua vic khai thác tài nguyen nithc di vào n nip, han  ch nguy ca ô 
nhim, suy thoái, can  kit ngun nuâc. Thirc hin dng b các giài pháp bâo v 
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và phát trin bn vtng tài nguyen thng. Cong tác dào tao  phát trin ngun nhân 1irc 

trén các linh vrc nhm phic v11 phát trin kinh t - xä hi cüa dja phuong có 
chuyn bin tIch circ; t.p trung dào tio ngh tr trInh d trung cp tth len, lao 
dng k5 thut có tay ngh cao theo chun khu virc và quc t, di ngü can b 
cong chirc trong h thng chInh trj dat  tiêu chun can b länh dao,  quãn 1 theo 

quy djnh, nâng cao nàng lrc th1rc thi cong vit và hi nhp quc t. 

Tuy nhiên, vic quân l, khai thác, sü ditng, phát huy các ngun 1irc hin 
con han ch& bt cap. TInh trng khai thác tài nguyen, khoáng san trái phép vn 
cOn xây ra và chua xü l trit d các tru?Yng hçp vi phm. Cong tác quân 1 dt 
dai chira chtt chë. Phát sinh tlnh trng ô nhim môi truing c1ic b t?i  mt so 

khu v1rc. Dâu tu h thng xir l nuOc thai tai  các khu do thj, khu dan cix con 
chm. Kêt qua du tu h thng ha thng kinh tê k5 thutt tuy duçrc chü trç)ng, 
nhung vn chua dáp üng yêu cu. Vic huy dng vn ngoài ngân sách d du tu 
h thông ha tng kinh t - k thu.t cOn han  ch do ành hu&ng cüa lam  phát, lãi 
suât ngân hang tang cao, các doanh nghip gp khó khan trong san xut kinh 
doanh. Phát trin ngun nhân 1irc my dat khá, nhung vn thiu di ngü chuyên 
gia trInh d cao, giáo viên day  ngh& can b quàn 1, kinh doanh giOi, cong nhân 
lành nghê các linh virc cong ngh cao, cOng ngh sinh h9c. 

VI vy, vic t chirc thrc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 
cüa B ChInh trj v "Nâng cao hiu qua quân 1, khai thác, sü ding và phát huy 
các nguôn 1rc cüa nên kinh tê" trên dja bàn tinh Dng Nai là can thi&. 

II- MJC DICH, YEU CAU, MIJC TIEU 

1- Miic dIch 

- Nâng cao nhn thirc, thüc hành dng và xác djnh trách nhim cUa các 
cp üy Dãng, các s, ban, ngành, các doàn the chInh trj xä hi và ciia can b, 
dàng viên cüng các thng Rrp nhân dan trong quãn l, khai thác, sir dung và phát 
huy các nguOn 1irc kinh tê trên dja bàn tinh DOng Nai. 

- Tang cix&ng sir lãnh dao  cña các cp üy Dãng, nâng cao näng lrc quân l 
cüa chInh quyn các cp, vai trO cUa Mt trn T quc, cac doàn th chInh trj xâ 
hi trong sü diing và phát huy các ngun lirc cüa tinh. Ci,i th hóa ni dung Nghj 
quyt phü hcip vi tInh hinh thirc t cüa tinh. 

2- Yêu câu 

- To chirc tuyen truyn, qun trit sâu rng trong can b, dâng viên, cOng chrc 
và nhân dn v các quan dim, ni dung chi dao  trong Nghj quyt sê, 39-NQ/TW 
ngày 15/01/2019 cüa B ChInh trj và cac van bàn lien quan dn quãn l, 
khai thác, sii ding các ngun liic kinh t. 
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- Quân 1, khai thác, buy dng, phân b& sir diing và phát buy có hiu qua 
các ngun hrc cüa nn kinh t cho si,r phát triên cüa tinh là trách nhim cüa ca h 
thng chInh trj và mi tng ló'p nhân dan. 

- Thithng xuyên kirn tra, dánh giá tmnh hmnh thirc hin, có các giâi pháp 
phü hqp, dam bâo thiic hin có hiu qua Nghj quyêt. 

- Nâng cao hiu qua quán 1, khai thác, sü ding và phát huy các ngun lixc 
cüa nn kinh t là yêu cu cp bach trong tInh hInh hin nay dé khäc phiic các 
tn tai, yu kern cüa nn kinh tê, thñc day kinh té - xã hi cüa tinh phát triên. 

- Da dng hóa các hInh thirc buy dng và sfr diing ngun 1irc; thiic dy xã 
hi hóa, thu hut math  me các ngun liic du tu ngoài nhà nurc; áp diing nguyen 
tc thj trithng trong quãn l, khai thác, sir diing các nguôn lirc cho phát triên. 
Dy math  kinh t hóa ngun 4t hrc, trong do tp trung vào nguôn lirc tài 
nguyen thiên nhién. Tp trung khai thác ti da tiêm näng khoa h9c và cong ngh 
cho phát trin kinh t - xä hi. 

- Dánh giá dy dñ, thirc chtt các ngun hrc cüa nn kinh t là co si quan 
tr9ng d xây dirng chin luçic phát trin kinh t - xã hi dn näm 2030, tm nhln 
dn näm 2045 và các quy hoach,  kê  hoach  phát triên trung han,  dài  han  trong 
tirng th&i ks'. Tt cà các ngun lirc cüa nn kinh t phãi duqc kiêm ké dánh giá, 
thng kê, bach  toán dy dü, ding dn trong nn kinh t; duqc quãn l, báo v, 
khai thác, sir ditng tiêt kim, hçrp l, phát huy tôi dia hiu qua và phát triên 
bn vItng. 

- Nâng cao hiu içrc, hiu qua quãn l, giám sat, kim tra, kirn soát vic 
khai thác, buy dng, phân b và sü diing các ngun lirc, không d xày ra 
tht thoát, lang phi, can  kit ngun lijc cüa tinh và hüy hoai môi trithng. 

3- Muic tiêu 

3.1- Myc lieu tang qudt 

Nâng cao hiu qua quân l, khai thác, huy dng, phân b& sü diing các 
nguôn lirc cüa tinh, nâng cao näng sut lao dng, phát triên thUng san pham Co 
lçii th giá trj gia tang cao nhm thüc day phát triên kinh t - xã hi nhanh và 
bn vüng, thirc hin tin b cong bang xa hi, cái thin di sang than dan trên 
dia bàn tinh. 

3.2- MÔt sE myc lieu cu th 

a) Di vài ngun nhán ltc 

- Dé'n nám 2025: Ti tr9ng lao dng lam vic trong khu virc nOng, 
lam nghip vâ thüy san dithi 25% tng so lao dng trong tinh. 
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- Dé'n nàm 2035: Ti trng lao dông lam vic trong khu virc nông, lam 
nghip và thñy san duâi 20% tng s lao dng trong tinh. Phát triên näng lirc 
di mi sang tio, có di ngü nhân lirc khoa h9c, cong ngh, chuyên gia du 
ngành t1xong duang trInh d cüa Ca mthc. 

- Den nám 2045: Ti tr9ng lao dng lam vic trong khu virc nông, lam 
nghip và thüy san drni 15% tng s lao dng trong tinh. Näng sut lao thng và 
näng lire cinh tranh cüa nhân 1irc trong tinh dt mi'rc cao trong cã nurc. 

b) Di vái ngun vat ltc 

- Den nàm 2025: 

+ Sü diing hçip l tài nguyen dt dai và khai thác hiu qua, dung quy djnh, 
phát huy ngun lirc dt dai d phát trin kinh t - xã hi cüa tinh nhm phiic vi,i 
tt nhim viii phát trin kinh t - xã hi, bão dam quc phông, an ninh cüa tinh. 

+ Bâo dam quàn 1, khai thác, sir diing và báo v tài nguyen nithc theo 
phucmg thi'rc tng hcip, toàn din và hiu qua cao nhm bão dam an ninh ngun 
ni.thc cho truóc mt và lâu dài, gop phn phát trin bn vttng, bào v môi 
truô'ng, bâo dam an sinh xä hi và quc phông, an ninh truâc din bin cüa bin 
di khI h.u, nuàc bin dâng và sir suy giàm ngun nuóc trên dja bàn tinh. 

+ D.y m?nh  quàn l, kim tra vic thäm do, khai thác, ch bin, sü ding 
khoáng san trên dja bàn tinh, dam báo vic thãm do, khai thác, ch bin, sir 
dting khoáng san phü hçp vth thirc t quy mô và hiu qua du tu; nâng cao 
thirc khai thác, sfr diing tit kim tài nguyen, khoáng san trong qua trInh phát 
trin kinh t - xã hi cüng nhu bào v khoáng san chua khai thác trên dja bàn. 

+ Hoàn thành vic di dñ các CG s& gay ô nhim môi tru&ng, ca s phài di 
dii theo quy hoach dã duçie phé duyt. 

+ Hoàn thin h thng pháp 1ut môi tru&ng, Cong Ci1 nhäm quán l, st'r 
diing tit kim, hiu qua tài nguyen thiên nhiên; hoàn thành xây dirng ming kri 
quan trc tài nguyen và môi trithng; tang ciRmg i'rng dicing cOng ngh hin di 
trong quan trc tr dng môi truO'ng; dào t?o  ngun nhân lirc k5 thutt eao, có 
kha näng tip can, sfr diing thành tho các eOng ngh cành bao sm ô nhiém môi 
trthYng. 

- Dé'n nám 2035: 

+ Kim soát tinh hmnh ô nhim ngun nithc; phiic hi 25% din tich h sinh thai 
tir nhien bj suy thoái; hoàn thin h thng quan trc tr dng môi trumg 
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nuâc mt, không khI; hoàn thin h thng các khu bâo tn, các CG si bão ton 

chuyn ch da dng sinh h9c; hoàn thành vic xay dirng dng b Ca s& dU 1iu 

ngành tái nguyen, môi truông và h thng thông tin giám sat tãi nguyen quc gia; 
ph bin các 1mg diing cong ngh cânh báo sôm ô nhim dn cong dng. 

+ Tip tVc  duy trI, 4n hành tip nh.n và quân 1 dir 1iu quan träc tài 
nguyen môi triRrng dn näm 2025 và dn nàm 2035 hoàn thin h thng theo 
hurng tr dng hóa. 

+ Hoàn thành vic xây dimng dng b ca s dü 1iu ngành tài nguyen và 
môi tru?ing và h thng giám sat tài nguyen quc gia. 

- Dèn nàm 2045: 

Chü dng ngãn ngüa, han  ch tInh trng suy thoái tài nguyen, ô nhim mOi 
truOng; bão tn và sIr diing bn vüng tài nguyen thiên nhiên; tang clIng xã hi 
hóa các hoat dng bâo v môi tru&ng, bâo tn da dtng sinh h9c. 

c) Di vâi ngun tài litc 

- Gui vüng n djnh tài chInh, dam bâo can dôi ngân sách và an toàn v 
ngân qu. 

- Dn nãm 2020 ca bàn hoàn thành và dn näm 2025 hoân thành viêc sp 
xp 1ti, xlr 1 nhà dt thuc s hüu nba nuc trên pham vi cà tinh. 

- Tc d tang truàng thu ni dja (khong k thu tin th c4ing da't, thu c tic 
và lçri nhun con igi và thu xd so' kié'n thie't) tang bInh quân ti thiu 
12-14%/nãm, thu tlr boat dung xut nhp khu tang bInh quân 4-6%/nàm. 

- Tang cuô'ng cong tác quàn 1 thu, chng tht thu, chng buôn 1u, gian 
1n thuang mai  và chuyn giá; tp trung xlr 1, thu hM nç dçng thug d giàm so 
nç thug xung dithi 5% so vri s thirc thu ngân sách nhà nuâc. 

- Ng cOng chInh quyn dja phuang duçc thirc hin và quân 1 theo quy djrih 
cüa LuQt Quãn 1 my công, Lut Ngân sách nhà nu&c. 

III- NHhIM VV VA CAC GIAI PHAP CHU YEU 

1- Tang ctnmg vai trô lãnh do cüa các cap üy Pang 

- Tp trung nâng cao näng hrc lãnh dao  và sIre chin du cüa t chlrc ca s 
dãng, chit 1iiçng di ngü can b, dâng viên dáp 1mg yêu cAu cong nghip hóa, 
hin dai  boa dt nuâc và hi nhp quc t. 



6 

- Tip tic nâng cao ban linh chInh trj, näng 1irc th boa drning Mi, tio sir 
thng nht cao trong ni b Dáng và sr dng thun trong xä hi; dM mâi manh 
me ni dung, hInh thtrc cong tác giáo diic chInh trj tu lir&ng vâ rèn 1uyn phm 
cht dao  due can b, dâng viên. 

- Không ngüng dôi m&i và hoàn thin phuong thüc lãnh dao  cüa Dáng b 
di vi h thng chInh trj. 

2- Nâng cao nàng 1ic quail 1 Nhà nuc 

- Tang cuing näng lirc các Co quan chrc näng quãn 1, xây drng b may 
chinh quyn dja phuong tinh gçn, hem chInh, thông sut, hiu 1irc, hiu qua. 
Tang cumg k lut, k' cuong cüa các co quan nhà nuóc và nguôri dirng du. 

- Xây dirng di ngü can b, cOng chi'rc có trInh d chuyên môn, có thirc 
trách nhim cao, phm chit dao  diirc, phong each lam vic tt, tn tiy phiic vi 
nhân dan, có tInh chuyên nghip cao dáp üng yêu cu nhim vi hin nay. 

3- Vai trô cüa Mt trn To quôc và các doàn the 

- Di mài ni dung, phuong thüc hott dng cüa Mt trn T quc và các 
doàn th chInh trj - xã hi; da ding hóa các hInh thcrc tp hçp nhân dan va 
hithng manh  các  hoat  dng v cci s0; phát buy tInh chü dng, sang tao  cüa Mt 
trn T quc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xã hi các cp trong cOng tác 
4n dng nhân dan trong quail i, khai thác, si'r diing và phát buy các ngun lire 
kinht. 

- Quan tam, coi tr9ng vic lânh dao  xây drng, cüng c th chüc, b may, di 
ngü can b dan 4n, Mtt trn To quc, các doàn th chInh trj - xä hi các cap. 

4- Dôi vói nguôn nhân lire 

a) Náng cao nhán thzc, hoàn thién th ché v phát trien, quán l, khai thác, 
si' ding có hiéu qua ngun nhán lrc 

- Tuyén truyn sâu rng, nâng cao nhn thüc, thirc hin tM chü tri.rong coi 
giáo diic - dào tao  và khoa h9c - cOng ngh là quc sách hang du. Dôi mi can 
bàn, toãn din giáo diic - dào tao  theo hu&ng chun hóa, hin dai  hóa, xä hi 
boa, dan chfi hóa, hi nhp quc t, phát trin giáo diic - dào tao  gn v&i phát 
trin khoa h9c và cong ngh. 

- Tp trung nâng cao chat luçing ngun nhân lirc, dy mnh dào tao  theo 
nhu cu thi trumg lao dng. Trit d khtc phic "bnh thành tIch" và nhung tiêu ciic 
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trong giáo diic, dào tao; khc phiic tam i và hin tuçmg qua coi tr9ng và dé cao 
"Bang cp", "Chüng chi" mt each hInh thirc trong tuyn diing và dánh giá 

nhân luc. 

- Hoàn thin lut pháp, ca ch& chInh sách v phát trin, quãn 1 và sr diing 
ngun nhân 1irc, nht là 1utt pháp v lao dng tin lucing, giáo diic - dào tao, báo 

him xã hi... 

b) Ddi mâi cong tác quán l), sz dzing, dánh giá và dào tgo ngun nhán lc 

- Tp trung th?c hin t& các nhim vii, giài pháp cüa Chucmg trInh tng 
th dào to phát trin ngun nhân 1irc tinh Dng Nai giai doin 2016-2020; trong 
do, chü trçng các giãi pháp nâng cao cht krqng dào tio ngun nhân 1irc, uu tiên 
phát trin ngun nhân lijc chit luçxng cao, gn dào tio vi nhu cu str dung lao 
dông cña các doanh nghip trong và ngoài ni1c, phic vii phát trin kinh t - 
xã hi và hi nhp quc t& 

- Di m9i cong tác dào tao, sü diing can b, cong chirc, viên chüc và ch 
d tin hwng di vâi các dan vj hânh chInh công, bâo dam can b, cong chüc 
dü sng bng luang và tüng buic có tIch lüy. Dy mtnh qua trInh trao quyn 
tu chü, tu chju trách nhim cho các dan vj, t chirc sir nghip cong 1p trong 
quãn 1, sü diing nhân lirc. 

- Quy hoch 1i mng 1ui các trLrng dai  h9c, cao dng, tri.rO'ng trung cap, 
cc si giáo dic ngh nghip bão dam phü hçp yêu cu phát trin kinh t - xã hi 
và thj trithng lao dng trên dja bàn tinh. HInh thành các truOng dy ngh chit 
luçng cao dt dng cp quc t và khu vixc. Phát trin ming luói co sâ dy ngh 
theo huàng xã hi hóa. GAn dào t?o  ngh vâi phát triên các ngành, linh virc, 
dy mnh dào to theo nhu cu, miic tiêu cña doanh nghip. 

- Phát hin, bi duông, tr9ng diing và sir dicing có hiu qua "nhân tài", tp 
trung thu hut "ngui tài ti'r nuc ngoài". Tip tic du tu, hin dii hóa, nâng cao 
cht luçmg, hiu qua hoit dng cüa các ca s giao dic näng khiu trong giáo 
diic ph thOng. Khuyn khIch các t chIrc, cá nhân trong nuâc và nuâc ngoài 
du tu, dóng gop v tài chInh, nhân lirc, vt 1irc xây dirng và phát trin h thng 
giáo diic nàng khiu. 

c) Hoàn thin thJ ché'phát trkn thi trzthng lao d3ng hogt d5ng hiu qua 

- Du tu nâng cao nãng hxc, di mài ni dung cong tác hu&ng nghip theo 
yêu cu cüa thj truOng lao dng. Tang cung djnh huOiig ngh nghip cho 
hçc sinh, sinh viên trong các trung d?i  hoc, cao ding và dy ngh. 
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- Xây dirng mng 1ui và khuyn khIch phát trin các trung tam djch vii 
vic lam, t chcrc thj tru&ng lao dng thithng xuyén, cong khai, minh bach;  kt 

ni h thng các san giao djch, gi&i thiu vic lam và các dim giao djch vic 
lam trén cã nu&c. Phát trin h thng thông tin thj trumg lao dng, thông tin 
cung - câu nhân 1irc, vic lam quc gia. 

d) Tang cu'&ng cong tác tuyên truyn, phi hcxp d tgo vic lam, chuyén 

djch cc' cáu lao d5ng 

- Dy manh  tuyên truyn, ph bin các chInh sách, thông tin cho các di 
tuqng d hoàn thành nghia v11 quãn sir, tao  diu kin cho các d& tuçing trên 
duçic tip xüc, nm bat thông tin và co hi di lam vic nuc ngoài. 

- Nâng cao cong tác quãn l các cong ty dua ngithi lao dng di lam vic 0' 
nu0'c ngoài; theo döi s lao dng dua di lam vic 0' nu0'c ngoài, s lao dng 
dang lam vic 0' nuâc ngoài, s' lao dng v nuóc trén dja bàn quàn 1. 

- Tang cu0'ng cong tác thông tin, kim tra, kim soát boat dng cüa các 
doanh nghip xut khu lao dng; giám sat các doanh nghip 0' tinh khác có nhu 
cu hçrp tác, tuyên diing lao dng cüa dja phucing nhm ngän chtn và xü l kjp 
th0'i các hin tuçmg tiêu crc trong xut khu lao dng; xi:r l nghiêm nhUng 
ngi.rO!i di xut khu lao dng tr phá bO hçip dng, lam an phi pháp. 

5- Dôi vói nguôn vt lure 

a) Di vó'i ngudn lrc tài nguyen thiên nhiên 

- Hoàn thin h thng van bàn quy phm pháp lut trong linh virc tài 
nguyen nuâc và dua vào thirc thi trong cong tác quân l vic khai thác, sü diing 
thng hçp, tit kim và bão v có hiu qua tài nguyen nix0'c. 

- Chuyn di cci cu cay trng, vt nuôi, san phm phü hçip vài lçii th và 
nhu cu thj tru0'ng, thIch irng vâi bin di khI hu. ChU dng thIch nghi, iirng 
phó vói nhüng din bin cüa bin di khi hu, nuàc bin dâng và vic khaithác 
nithc 0' các luu virc song chInh; rà soát, ctp nht, diu chinh, b sung các chin 
hrçic, chuang trInh, dir an, quy hoach,  k  hoach  v bin di khi hu dé trin khai 
hành dung cüa trng ngành, dja phuang. 

- Tip tc nâng cao t l che phü rung và chat lugng rl'rng. Triên khai quyêt 
lit các giái pháp ngän chtn tInh trng cháy rung và cht phá rung. Dy mnh 
giao dt, giao rung, nâng cao thu nhp và d0'i sang ngu0'i lam lam nghip. 
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- Thirc hin 1p quy hoach thäm do, khai thác khoáng san trên dja bàn tinh 
phü hqp vii quy hoch thäm dO, khai thác khoáng san cüa cá nuc cüng nhu 
quy hoach  khai thác, sü diing tüng 1oui, nhóm khoáng san lam vt 1iu xây dixng 
và quy hoch khai thác, sir ding 1oti nhóm khoáng san khác. Cong khai quy 
hotch khoáng san theo hu&ng phát trin ngành cong nghip khai khoáng, dam 
bão sü diing hçp 1, tit kim, hiu qua khoáng san, dáp üng yêu câu truc mat, 
lâu dài, phñ hçp vói quy hoch v kinh th - xa hi, quc phOng - an ninh cüa 
tinh và gtn vói vic ch bin sâu, da dtng mt s l°aj  khoáng san nhäm tio giá 
trj kinh t cao hcm, dng thñ, dam bào can di giüa dir trü vri khai thác, ch 
bin và sir diing khoáng san trong tüng giai doan.  Kiên quyêt xr 1 nghiêm các 
truO'ng hçp sai phm trong hoat  dng khai thác khoáng san và khai thác trái 
phép khoáng san theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Dy manh  cOng tác thäm dO, dánh giá tim näng nithc mitt và nuc ngm. 
Triên khai thirc hin các giâi pháp hru giU và sü diing tit kim các ngun nrnic. 
Day manh  cong tác thanh tra, kim tra vic khai thác, sü diing tài nguyen nuic 
và xà thai vào ngun nilóc cüa các c sO' san xut kinh doanh trên dja bàn tinh, 
xi:r l nghiêm các ca sO' san xut kinh doanh gay ô nhim, suy thoái, ctn kit 
nghiêm tr9ng ngun nuO'c. Tang cu&ng näng 1irc dir báo thiên tai, bin di khI 
hu d chü dng phOng, chng và giãm thiu thit hii. 

- Tang cu&ng boat  dng tp hun nâng cao ' thüc cong  dng trong vic báo 
v môi truO'ng và báo tn da dng sinh h9c; buy dng sir tham gia cüa các thành 
phn kinh t, t chirc chInb trj xã hi trong quân 1, báo v, sü diing tit kim tài 
nguyen. Rà soát, diu chinh mng luâi quan tr&c môi tru&ng phU hçip vâi yêu 
cu quán l mOi truO'ng trên dja bàn tinh; hoàn thin h thng quan trc tir dng 
môi tru&ng niiO'c mt, khOng khi; tang cuO'ng i'rng diing cong ngh hin dai 
trong quan trtc tir dng mOi truO'ng. 

b) Di vói ngun lrc ccr sà vat  chdt và hg tdng kinh tl - xd h(5i 

- Tip tçic phát trin kt cu ht tng kinh t - xã hi dng b, hin dai.  f)y 
math thuc hién các dii an du tu theo hInh thirc di tác cOng - tLr (PPP), bao 
dam tInh cOng khai, minh bach,  cO co' ch giám sat, quãn 1 và sir diing hiu qua 
v6n du tu di vO'i trng dir an. Tp trung vn du tu cOng và các ngun vn du 
tu khác d thirc hin mt s dir an du tii ha tng tr9ng dim. 

- Huy dng các ngun vn du tu và vn dng vn xã hi boa tr các 
cá nhân, th chirc. Trong dO, tp trung dy math  vic miii gçi các nba d.0 tu 
tham gia du tu các dir an dä dugc cOng b mO'i gçi d.0 tu theo hlnh thirc 
di tác cOng - tix; xây dirng co' ch chIiih sách di vO'i các dir an dAu tu theo 
hlnbthücxähôihóa. 
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- Sü diing có hiu qua ngun vn d.0 tu cong thông qua xây dçrng, thrc 
hin t& k hotch du tu phát trin trung han,  dài htn. TJu tiên dâu tu các cOng 
trInh có tInh cttp bach, tr9ng tam, tr9ng dim, các cOng trmnh kêt câu ht tang bão 
dam tInh dng b, tInh kt ni nhm phát huy hiu qua du tu, t?o  dng liic phát 
trin kinh t - xä hi. Tang cithng cOng tác thanh tra, kim tra nhm bâo dam 
vic huy dng, sü dng ngun vn du tu cong dung miic dIch, hiu qua, xr 1 
nghiêm các vi phim gay thn tht, lang phi. 

- Rà soát tin d thirc hin các di,r an du tu, kiên quyt chm düt du tu 
di viii các dir an kern hiu qua, thiu tinh khâ thi d tp trung du tu cho các 
cong trInh và dir an cp bach khác. 

- Nâng cao cht luçmg cong tác quân 1 nhà nuc trong linh virc d.0 tu xây 
dirng cc ban; nâng cao hiu qua phi hçp giüa các Co quan nhà nuOc trong trin 
khai thirc hin dir an du tu xây dimg kt cu h thng, dc bit dii vi các vn 
d lien quan dn bâo dam quc phèng, an ninh, an toàn xã hi và môi trithng. 
Quy djnh rO trách nhim cüa các c.p, các ngành trong chi dao  triên khai thirc 
hin quy hoach  và vic kim tra, giám sat thirc hin quy hoach. 

- Tang cung üng ding cong ngh thông tin, phrnmg pháp quán 1 hin dai 
trong t chüc xây drng, quân 1, khai thác và sr diing ngun 1c co s 4t chit 
và ha tng kinh t - xã hi. 

6- Dôi vói nguôn tãi hrc 

- Thirc hin nghiêm Lut Ngân sách nba nuórc, tang cuông k' 1ut tài chInh - 
ngân sách nba nithc a tt cá các cp, các ngânh. Nuôi duOng ngun thu ngân 
sách nhà nuôc, báo dam thu dung, thu dü, thu kjp thai, tp trung chng tht thu, 
chuyn giá và nq d9ng thu. Giám sat cht chë các khoân chi tr ngân sách nhà 
nuâc, báo dam trit d tit kim, chng lang phi, tang ngun thu sir nghip; 
khOng ban hành các chInh sách, ch d, chirong trInh, d an khOng can di diiçc 
ngun; kim soát cht chë vic 1mg truac dr toan, chi chuyn ngun, chi tr 
ngun dr phông ngân sách nhà nuac. 

- T.p trung theo dOi và dir báo tInE hInh kinh t, du tu, tInh hlnh phát trin 
san xut kinh doanh và hoat  dng xut nh.p khu cüa các doanh nghip d kjp 
thai tháo g0 các khó kbän vuó'ng mtc, tao  diu kin cho doanh nghip on djnh 
và phát trin san xut kinh doanh. 

- Giâm các qu5 tài chInh nhà nuac ngoài ngan sách nhà nuac d tp trung 
ngun 1irc cho phát trin. Kiêm soát và quân 1 nçi cong trong giai han  cho 
phép, chi sIr diing d chi du tu phát trin. 
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- Diu hành chü dng ngân sách, dam bâo an toàn can di ngân sách, dam 
bão ngân sách d thirc hin các chInh sách ch d, các nhim vii chi quan tr9ng 

cüa tinh. 

- Dy nhanh qua trInh tái co ctu các doanh nghip nhâ rnthc, giám sat 

cht chê vic sü dung ngun thu tü c phn hóa, thoái vn nhà rnthc tai  doanh 

nghip nhà nuóc, doanh nghip có vn nhà nuâc, dam báo dung quy djnh, 

hiu qua. 

- Trin khai thiic hin Lut Quán 1, sü diing tài san cong và các van ban 

hthng din. Nghiên cüu k hoach quân 1, sir ding, khai thác tài san cOng & dja 

phucmg và h thng giao djch din t& v tài san cong. 

- Khuyn khIch và t?o  diu kin thun 1çi cho các thành phn kinh t tham 

gia vào xã hi hóa d m& rng các ngun du tu, khai thác các tim nAng v 

nhân hrc, vt lire và tài 1irc trong xã hi, xây dirng trách nhim cña các tng l&p 

nhân dan di vâi vic tao lap, cai thin môi trithng kinh t, xã hi lành manh  a 

thuân igi. 

- Di m&i cci ch quân l, c.p phát ngân sách nhà nuOc; di m&i co ch 

tr chñ tài chInh cüa dan vj sir nghip cOng lip; khuyn khIch, h trçi thrc hin 

xà hi hóa di v&i dan vj sir nghip cOng ip. 

IV- TO CHtC THVC HIN 

1- Ban Tuyên giáo Tinh üy xây drng k hoach t chirc, tuyên truyn quail 
trit sâu rng Nghj quyt; phi hçxp vói cp üy dàng, các ban can s11 dãng, dãng 

doàn trin khai h9c tap, quán trit, tuyên truyn K hoach  nay dn tht cà các chi 

b, dáng b Co s& trong toàn tinh nh&m nâng cao nhn thüc trong toàn b h 

thng chInh trj, toàn dan, tao  sue  manh  tong hcrp tip tiic th?c hin hiu qua ViC 

quán l, khai thác, sü ding và phát huy các ngun 1irc cüa nn kinh t. Cong tác 

h9c tap, quán trit phâi tao  chuyn bin rO v nhn thuc trong can b, dãng vien, 

qun chung v th&i Ca, thách thuc, nhim vi và giái pháp dt ra trong thô'i gian tâi. 

2- Ban Can sir Dáng Uy ban nhân dan tinh xây dimg k hoach,  d ra 1, 

trInh trin khai thirc hin K hoach nay, gn vâi chü truang, chinh sách, k 
hoach phát trin kinh t, van hóa - xa hi trén dja bàn tinh; chü trI, phi hgp vâi 
Van phông Tinh ñy, các ban dáng Tinh üy theo dOi kt qua trin khai thirc hin 

K hoach  nay và djnh k' xãy dirng báo cáo so kt, tng kt, báo cáo kt qua v 
Ban Thtr&ng vit Tinh üy. 



T/M BAN THffi)NG VJ 
BI THIS 

Nguyen Phil Cirông 

12 

3- Cp üy dàng trirc thuc, các ban can sir dâng, dâng doàn, các s&, ban, 

ngành tinh Co trách nhiêm Cu th hóa K hoch nay bng chuang trInh, d an, 

k hoach  thc hin ci th pht'i hcip vii chi'ic näng, thim v11 và tInh hInh thirc t 

cüa dja phining, cüa timg ngành, cüa thin vj d thirc hin dng b, cO hiu qua 

K hotch trong dja bàn tinh. 

Trén day là Kê hoch cüa Ban Thu&ng vi,i Tinh üy (khóa X) thic hin 

Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 15/01/20 19 cüa B ChInh trj v "Nâng cao hiu 

qua quán l, khai thác, sir d1rng và phát buy các ngun lirc cüa nn kinh t". 

D nghj các dng chI Uy viên Ban Thithng vii Tinh üy, các cp üy trixc thuc, 

các ban dáng Tinh üy, các ban can s1r dáng, dàng doàn, các cci quan lien quan 

trin khai và t chIrc thuc hiên. 

Ncii nhân: 
-CácdJcTUV, 
- Các cap üy trirc thuc, 
- Các BCS dâng, dãng doàn, Tinh doàn, 
- Các ban dãng và Van phOng Tinh Uy, 
- VP. UBND tinh, 
- Các si, ban, ngành, 
- CP. VPTU- T4, KT-XH. 
Bong kInh gCri: 
- Ban BI thu Trung uang Dãng, 
-Bô Chinhtrj, 
- Các ban dâng và V phông Trung ucing. 
T4-M3/KH28 1/138 
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