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BANG CONG SAN VIiT NAM
Phi'i VOn, ngàyj3 tháng 5 nàm 2018

s &,224-CV/BTCTU
Gcii j, huóng dcn rnçät so' n(5i dung v
cOng tOc xOy thing DOng dé vie!, sOng tOc
tOc phOrn tham c4r GiOi BOa hem yang.

KInh gi'ci: - Báo Phü Yen;
- Dài phát thanh, truyn hInh tinh;
- Ttp chI tn thirc Phii Yen (Lien hip các hi KH&KT tinh);
- Tp chI van ngh (Hi Van hc ngh thut tinh);
- Tp chI khoa h9c (Truing Dai h9c Phii Yen).
Triên khai thirc hin kiên chi dao cüa Ban Thuông v1i Tinh u' tai Cong
van so 313-CV/TU, ngày 08/5/20 18 ye vic hu&ng irng tham gia Giãi báo chI toàn
quc ye xây dirng Dâng lan thir 3-nàm 2018 (Giãi Büa hem yang), Ban T chirc
Tinh ur và các ban dáng Tinh u gçli , htràng dan mt so ni dung v cong tác
xây drng Dàng dê viêt, sang tác tác phâm tham dr Giâi Biia hem yang nhu' sau:
1- Tp trung vào kêt qua, hiu qua thirc hin Nghj quyt Trung rnng 4
(khóa XI, XII) dôi vii cong tác xây dirng Dàng các Co quan, dan v, dia phuang,
nht là nhting van dê dt ra trong cong tác xây dirng Dâng hin nay.
Nhctng cách lam hay, sang tao, hiu qua cüa cp Uy, nguà'i dirng du cp u'
các cap trong vic xây di7rng, chinh don Dãng, phát hin, ngän chn, day hüi si suy
thoái v tix trnYng chInh tn, dao dirc, lôi song, nhcng biêu hin "tir din bin", "tu
chuyn hóa" trong ni b.
2- Nhttng kêt qua nôi bit, mO hInh hiu qua, cách lam hay, sang tao, thm
guang tiêu biêu trong thirc hin Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa Bô
ChInh tr ye day manh vic h9c tp và lam theo tu tuOng, dao dirc, phong cách H
ChI Minh và Kê hoach sO 68-KHITU, ngày 14/02/2014 cüa Ban ThuOng viii Tinh
üy v triên khai thrc hin mô hInh "Ca quan, don v gitip do' xã, thôn (buOn) khó
khàn vâ can b, dâng viên, cong chrc, vien chirc giüp do' h nghèo" trên dia bàn
tinh.
3- Nhtthg each lam mói, sang tao, có hiu qua trong trin khai thirc hin
Nghj quy& Dai hi lan th XII cüa Dãng và nghj quyêt dai hi dáng b các cp
nhiêm ki 20 15-2020.
4- Cong tác cãi cách hành chInh; giãi pháp nâng cao tinh thn, trách nhiêm,
thai do lam vic cüa can b, cOng chüc, vien chtrc và trách nhim cüa nguèi düng
du gn vi thirc hin "Bç5 tiOu chI dánh giá vic thy'c hin chi'c trách, nhjêm vu
dó'i vó'i fruóizg các so', ban, ngành khôi Nhà nu'O'c theo qu," (theo Quyet djnh sO
1029-QD/TU, ngày 29/8/2016 cia Ban Thtr&ng vy Tinh uj).
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5- Nhüng ni dung ye xây dirng h thông chInh trj các cap, nhât là viêc kin
toàn, s&p xêp tinh g9n to chirc b may, nâng cao hiu içrc, hiu qua hot dng cüa
các Co quan, dan v trong h thông chInh trj, tinh theo Nghj quyêt so 18, 19NQ/TW cüa Ban Chap hànii Trung u'ang (khóa XII).
6- Vic thrc hin chü truang tinh gián biên ch và co' cu lii dôi ngü can
bô, cong chü'c, viên chirc trên cija bàn tinh theo Nghj quyêt so 39-NQ/TW cüa B
ChInh tn.
7- Phãn ánh thrc trng và giài pháp nâng cao cht 1uçmg di ngü can b các
cap.
8- Nhcrng cách lam hay, mô hInh rni trong vic nâng cao ch.t lu'cing sinh
hoat chi b thumg kS', sinh hott chuyên dê dê gop phân tic hin tot chuang trInh
miic tiêu quc gia ye xây dirng nông thôn rni và to dOng thun cia nhan dan
trong trin khai các dçr an 1n trên dja bàn tinh.
9- Cong tác xây dimg Dâng & nhmg dja bàn khó khan, virng rnin ntii, dan
tc, dng bào có dao; cong tác phát triên Dàng trong doanh nghip ngoài Nhà
nu&c...
10- Vê tam guo'ng dáng viên guong mu, tn tçiy trên các linh vrc, nht là
day hoc & vüng mien niii, yang khó khàn.
11- Vê gu'ong ngu&i tot, vic tot trong cOng tác xây dirng Dàng, vói phuang
châm "l'y tIch cy'c day liii tiêu ce" "lá cái dp dp cái xáu".
12- V k& qua dâu tranh phán bác nhUng thông tin, 1un diu sai trái, xuyên
tc cüa các th 1irc thu djch, phàn dng, Ca hi chInh tn.
13- Nhung kt qua nôi bt trong cOng tác tuyên truyn v du&ng 1i, chü
truang ciia Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc ti các dja phuang, ca quan,
don vi.
14- V k& qua ni bt trong giám sat cüa Mt trn To quc Vit Narn, các
tO chác chInh trj - xã hi và nhân dan trong tham gia xây dimg Dãng, xay drng
chInE quyên; ye phát huy yai trô cña nhân dan trong dâu tranh ngAn chn, dAy 1iji
suy thoái, "tir din biên", "tir chuyên hóa"; ye nâng cao hiu qua cOng tác dan van,
cht luçng, hiu qua viéc xây dimg và thçrc hin Quy chê dan chü & Ca s&; trong
vic tu duO'ng, rén 1uyn dao dirc, lôi song cüa ngui dimg dâu, can bô chü ch& và
can b, dàng viên.
15- V kt qua ni bt trong cOng tác kim tra, giám sat cüa Dàng; viêc d&
m&i, tang cuèng cong tác kiêm tra, giám sat dê thirc hin hiu qua Nghj quyt
Trung uang 4 (khóa XII).
16- V vai trô cüa to chuc dàng, dàng viên trong cOng tác dAu tranh phông,
chOng tham nhüng, lang phi.
17- Cong tác phông, chng tham nhung ngay trong içrc lugng có chirc näng,
nhim vi dâu tranh chOng tham nhüng; thixc trng và giâi phap.
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18- V guang diên hInh, rnô hInh hay, each
phông ngüa, dâu tranh phông, chông tham nhing
tinh.

sang to trong cong tác
các co quan, don vj trong

lam

tai

19- Vai trO cüa báo chI trong Cong táC du tranh phông, chng tharn nhfing;
thirc trtng và giài pháp...
ni dung ggi , hung dan d vi&, sang tác tác ph.m
Trên dày là mt
tharn du Giâi Bña hem yang, dê ngh CaC dông chI nghiên ciru, triên khai thirc
hiên./.
so

Noi nhân:
- Ban T chtrc Trung uong; báo
cáo
- Thuäng trirc Tinh u;
uT,
- Ban Thrnxng các huyn
t
dàng u trirc thuc Tinh u
thânh
- Nhu trên,
- Các die Länh do Ban,
- Lxu.
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