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CHU'UNG TRiNH HANH DQNG NAM 2022
ella Ban Chp hãnh Thing bQ Tinh khoá XI

1-W\ Nqàv
Chuyn

Thrc hin KEt 1un so 20-KL/TW cüa Ban Chap hành Trung uang Dãng
khoá XIII v tmnh hinh kinh t - xâ hOi näm 2021 - 2022; Chuang trInh lam vic
cüa Ban ChAp hành Bang bo Tinh khoá XI, nhim k5' 2020 - 2025, Ban ChAp hành
Dâng bO Tinh dê ra Chi.rang tdnh hãnh dQng nàm 2022 d lành dao thic hin
nhu sau:
I- M1JC TIEU, CHI TIEU CHU YEU

vA NHIM VI) TRQNG TAM

1. Mic tiêu
Nâng cao näng 1rc lãnh dao, strc chiên dâu cüa tA chrc dâng va déng viên;
phát huy hieu qua hoat dng cüa h thông chInh trj và vai trô cüa nhân dan.
Triên khai thuc hiên các muc tiêu, chi tiêu, nhim vv cüa Chuong trinh hânh
dQng thkrc hin Nghj quy& Dai hQi dai biu man quAc lAn thu xiii cUa Bang,
Nghj quyt Dai hOi dai biêu Bang bO Tinh lan thu XI. ThIch üng an toãn, 1mb
boat, kim soát hiu qua djch Covid-19, bâo v süc khoê, tmnh mng nhân dan,
t4n dung tAt các ca hOi dA thüc dAy phic hAi va phát triên kinh t - xA hOi. Báo
dam quAc phàng, giü vUng an ninh chinh trj và tr@ tir an toàn xa hOi.
2. Các chi tiêu chü yu
(1) TAc d tang trithng GRDP tang 7,0% so vOi nãm 2021.
(2) GRDP/ngi.thi dat 61,9 triêu dAng (twang du'ang 2.617 USD,).
(3) Thu ngân sách trén dja bàn dat 6.819 t dAng.
(4) Huy dng vAn dâu tu phát triOn dat 23,4% GRDP.
(5)
T5 i do thj hoá dat 39%.
(6) TS' l lao dng nông nghip trong tAng lao dng xA hOi dat 46,6%.
(7) T' l lao dng qua dão tao dat 73,6%, trong dO, lao dQng duqc dâo to
ngh dat 52,8%.
(8) Giám 1,0% t l hO nghèo ('theo chun nghèo da chiu giai dogn 2022 - 2025).
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(9) TS' 1 dan cu tham gia bão him y t dat 92% dan so.
(10) Co them 04 xa và 01 huyn dat chuân nông thôn mdi, cO them 04 xâ
dt chun nông thôn mOi nâng cao và 01 xâ dat chuân nông thôn mâi kiu mu.
(11) Phn dAu cO 07 hcrp tác xã môi thành Ip hoat dng hiu qua vã nâng
cao cht luçcng các hcip tác xä hin cO.
(12) CO 88% dan cit nOng thôn sfr dyng nixóc sach.
(13) CO 92% ch.t thai nguy hal duqc xCr 1'.
(14) CO 90% M chüc dáng hoàn thành Mt nhim vv trd len.
(15) Phân dAu kát nap mOi trén 1.300 dãng viên.
(16) CO 65% ban cong the mt trân, chi doàn, chi hi, Hi quán, To Nhãn
dan tr quân boat dQng tü khá trd len.
3. Nhim vy trçng tam
(1) Triên khai thrc hin các nghj quyêt, kM 1un chuyên d cüa Ban ChAp
hành Dãng b Tinh khoá XI vâ Chuong trInh hânh dng thirc hien Nghj quyt
Dai hi dai biêu toàn quôc lan th XIII. Lânh dao cong tác xây dung Dâng, M
thong chinh trig "trong sach, vttng manh". Nâng cao näng 1ire Ianh dao, sue chin
dAu cüa M ch&c cd so dàng và dQi ngü dâng viên. Kin toàn, sp xp, tinh gpn
t6 chüc b may h thng chInh trj Tinh.
(2) Thçrc hin cOng tác quy hoach cp u, chInh quyn các cAp, nhim k
2025 - 2030, 2026 - 2031 và các nhim k5' tip theo gn vOl cOng tác dào tao,
luân chuyên, b6 tn can be'.
(3) Phát tri&n kinh th - xA hØi thich crng an toàn, linh hoat và kim soát hiu
qua dich Covid-19. Du fix, nâng cAp kM cAu h tAng. Phát tniên kinh t nOng
nghip, phát trin manh cOng nghip ch bin. Phy.c hi, phát trin thuong mal,
djch vv, du Ijch. Tang cuäng cOng tác dâo tao nghê, h6 trq vic lam, di lao dng
0 nuOc ngoài theo hqp d6ng. Cham sOc sue khoê, nâng cao d&i sang 4t chAt,
tinh thn cUa ngu&i dan.
(4) Thvc hin dng b, hiu qua vic chuyên dôi so trên 03 linh vrc: Xây
dng chinh quyn s& kinh th s và xà hi s& Xây dung chInh quyn kin tao,
hành dng, than thin, phic vi nhân dan. Thic hin cOng khai, minh bach, chAt
luçing, hiu qua, trách nhim, kim soát quyn lrc vã nâng cao chAt luçrng di
ngO can b, cOng chüc, viên chàc.
(5) Tiêp tkic phát huy vai trO diu hành linh ho$, sang tao, hiu qua cüa cap
uS', M chüc dâng, sr quyêt tam cUa cá h thông chinh trj tlwc hin nhiern vu.
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Phát huy quyn lam chU, vai trô chü th cüa nhân dan trong tham gia xãy dçrng
Dàng, chInh quyn, tao sr dng thun cña nguti dan trong thyc hin cáe chü
truo'ng cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nuóc.
(6) Giü vüng qu6c phông, an ninh, xây dijng biën giOi boa binh, hüu nghj,
hçxp tác va phát trin; bão dam trt tr an toàn xã hi, phông, ch&ig tOi pbam, t
nan xä hi. Tang cuäng cong tác di ngoai, ma rng quan h quc t.
II- GIAL PHAP CHIlI YEU
1. Lanh do cong tác xãy dy'ng Bang, xây thyng h th6ng chInh tn
Thirc hin tOt vic hyc tp và lam theo lit tuOng, dao di.irc, phong each Ho Clii Mmli.
Xây drng, chinh dn Dáng va h tMng chInh trj 'trong sach, vUng manh". Kiên quyêt
ngän chän, dy lüi, xü l nghiêm can bô, dáng viên suy thoái ye tu tithng, chInh trj,
dao düc, 1i s6ng, biEu hin "rn din bin", "ti chuyên boa". KhuyOn khIch va báo
v

can

b nãng dØng, sang tao, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim vi lyi feb chung.

Nâng cao trách nhim ngu'ôi d(rng du cAp ui', các t6 chüc chInh tn - xa hôi
trong kát nap dàng viên, hoat dng dàng b xà, phuông, thj trAn, các chi b
khóm, Ap. CUng cê mô hInh t6 chüc co so dáng, rà soát, hoàn then chüc näng,
nhim vi. Lanh dao, chi dao thuäng xuyên cOng the t chüc can b. Xây dçrng
di ngfl can bO lãnh dao, quàn 1? cac cAp báo dam yêu cãu ye tInh k thüa và
phát trin. Thijc hin t& cOng tác quy hoach, dào tao, bi duäng di ngO can b,
cong chüc, viên chüc clap üng yêu cu nhim vy, dc bit là phát hin ngun can
bô tré, can b nO' có triên vpng và chiu hu'Ong phát trin tat. Kién toàn, sap
xp, tinh gpn t chác b may g&n vOi co cAu lai dOi ngO can bô, cOng chüc, viën
ch&c trong h thng chInh trj.
Tang cuOng cOng tác kim tra, giám sat cUa Dãng, chü tr9ng d4n hiu qua
phM hap giüa cOng tãc kim tra, giám sat cOa Dãng vOl cOng tác thanh tra, diOu
tra, kiêm sat, giám sat cüa các co quan nhà nuOc, cOng tác giám sat cüa Hi
dèmg nhân dan, Mt trn TO quc và các t' chüc chInh tn - xà hi.
2. Thiyc hin dng bQ the giãi pháp phông, chông djch Covid -19
COng cô toàn din h thng y t tO' Tinh dn co sO, báo dam ilrng phó
nhanh và linh boat, hiu qua, nâng cao nãng luc diu trj, xét nghim cOa cãc co
sO Y th clap &ng vOl tlnh hlnh din bin cUa dich Covid-19, giám sO ca bnh
nng, giàm s' ca tO' vong. Thçrc hin t6t vic tip nhn, báo quán, phân phi và
sO' dung hiu qua vc xin phông Covid-19.
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Tuyén truyn, huOng dn, nãng cao )? thüc, näng Iijc cho mi nguôi dan
trong phông, chng djch Covid-19, nhAt là thvc hin tt 5K. Quân I, kiérn soát
chat ché dja bàn dan cu, phát huy vai trô cüa To Nhân dan ty quàn, Içrc Ricing
tinh nguyen tham gia phông, chông dch Covid-19.
Tip tiic h trçi doanh nghip phát triên san xuât, kinh doanh thich üng an
toàn, linh hoat và kim soát hieu qua djch Covid-19.
3. Thijrc hin tãi Co. cu ngành Nông nghip gn vó'i xãy ding nông thôn m&i
Nâng cao hiu qua Chtrong trInh mvc tiêu qu& gia xay dyng nông thôn
mói gAn vôi tái co cu ngãnh Nông nghip và cong tác giàm nghèo bn yang
dn nàm 2025. Chü tr9ng tái co cAu cac ngành hang chü lyc: Lüa, hoa ki4ng,
trái cay, cá tra, vit, sen và top trung chuyen di st ctng bO, hiu qua trén linh
vc nông nghip. Co Co the khuyn khich doanh nghip dAu tu vao nông thôn,
nông nghip cOng ngh cao. Thrc hin CO hiu qua chuong trinh m6i xä rnt san
phAm (OCOP). Duy tn, nâng cac cht Ricing CáC xã nOng thOn mOi. Trin khai
vn hành mO hinh "Lang thông minh".
4. Phát trin cong nghip, thixo'ng mi, djch viii, lien kh v&i Sc dja
phuong d phát trin nhanh vã ben vfrng
Tap trung các giài pháp tái Co cu ngành COng nghip. Thüc dy cong
nghip ch bin phát trin nhanh. H6 trq, to diêu kin cho doanh nghip tham
gia các chi.rong trinh di mdi cong ngh. Kêu gçi dAu Ui, phát trin ngun nàng
hiqng sach, than thin vOi môi trutng. Gn san xuAt cong nghip vOi tiêu thy
nông san và t4n dung các phv ph.m tü nOng nghip. Thüc dÀy phát tri4n san
phAm mOi cO tinh canh tranh, ham Ricing cong ngh cao. Phát trin CáC Ioi hInh
bàn lé hin dai, quan tam phát triên cáC kênh phân ph& hang hoá trong rniâ. Phãt
triên manh thuong mai din tCr huâng dn phát triên kinh t s. Day manh cong tác
xüc tin thucxng mi, ma rông thj tnrOng xuAt khAu. Thvc hin dng b các giãi pháp
phát trin kinh tE - xa hi khu vyc biên giôi.
•

A

5. Cai thiçn moi trinong dau tu', kinh doanh; phat trien kinh te tn nhan,
kinh té hq'p tác; day mnh ting dlng khoa hyc, cong ngh trong ho$ dng
san xut, kinh doanh
Tip tC Cal thin mOi truäng dAu tu. Duy tn và nâng cao Chi sá nàng 1cm
canh tranh cap Tinh ('PCI,), Chi sO cái cách hành chInh (PAR INDEX), Chi s
hiu qua Quàn trj và Hành chInh cong cap Tinh PAPJ). Tp trung cal cách hành
chinh, cung CAp các djch vi công, xay dyng chInh quyn din tü. Cài tin quy
trinh XUC tin, këu gçi Mu Ui và dÀy nhanh tin d thyc hin các cam kEt Mu ax.
Phát trin doanh nghip Ca v& sé hiqng và chAt hrgng. CO chmnh sãch h tro các
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ho san xut, kinh doanh có âñ khà nàng chuyn di thành doanh nghip. Ho trçi
doanh nghip tip cn v6n, dào to nhân 1rc. Tiêp tic rà soát, giàm các thO tçic
däng k kinh doanh; süa dM, bã sung, diu chinh cãc chInh sàch h6 trçi doanh
nghip và hoat d'ng khôi nghip.
Thành 1p Trung tam h trq hot dng khâi nghip, dôi môi sang to Tinh.
Phát trin kinh té hap the theo huOng da djch vp. H trcx, t?o diu kin cho the hap
tác xä, t hop tác ma rôrig lien kt, hap tác vó'i các doanh nghip. COng cô hot
&5ng cac H5i quán, phát trin m&i hap tác xa, nhAt là trên nn tang Hi quàn.
Mo r<rng lien két, hap tác giGa càc to chfrc, don vj nghiên thu khoa h9c
trong và ngoài nuOc, gop phAn dAy mnh cong the nghiên cüu, irng dyng,
chuyn giao tin b khoa hçc - k' thut, di mOi cong ngh trong san xuAt thOc
dAy phát trin kinh tE - xà h)i cUa dja phizcmg.
khai
6. Huy dng, quail 1Vã sU' dung hiu qua các
nhanh cac dçr an dau Ui xay dy'ng ket cau h tang, phat trien do th1; quan
I, sü' dçing hiu qua tãi nguyen, bão v môi tru'&ng và chü dng &ng phó
vó'i bin dôi khI hãu, phông, cháng và giãm nhç thiên tai
Quãn 1>" chat chë, sü ditng hiu qua các ngun ly'c, can dM thu - chi ngân
sàch nhà nuOc, giàm chi thuông xuyên, tang chi dAu tu phãt trin, thu hOt các
nguôn lvc xâ hi cho dAu fir phát trin. Phi hap tt vOi Bi, ngành Trung uang
sóm tri4n khai các dv an: Dr an tuyn duO'ng b cao tc Cao Lãnh - An Hcru,
tuyn M5 An - Cao Lãnh, du an Quôc to 30 (tuyën tránh thành phó Cao LJnh).
Trin khai cac dir an chinh trang, phàt trin dO thj, giao thông trçng dim giai
doan 2021 - 2025. Hoãn thành viec xãy dirng và triên khai thvc hien hieu qua
quy ch quàn 12 kin true do thj t?i 03 thành ph (Cao Un/i, Sa Dec vâ Hong
Ngy). DAu tu h thong cung cAp nuOc sch giai doan 2021 - 2025.
Lanh dao trin khai chuang trInh phát trin nhà 0, chU trpng kêu g91 nguôn
lvc xã hOi tham gia thvc hin. Nâng cao nãng tic quàn 1 cüa càc dia phuang,
không d phát sinh mOi cac cOng trInh nhà 0 lAn chiêm sOng, kCnh rach, hành
lang throng bO, thrOng thus'.
Tang cuOng cOng tác quàn 1' khai thác, sO dung hap l' tài nguyen, nhAt là tài
nguyen dAt dai, cat, rniOc ngpt. DAy rnnh tuyên truyên, gião dic nãng cao nhn
thOc v sO dung hieu qua tài nguyen, bào ye mOi truOng. Tang cuOng báo vC rnôi
tnrOng 0 cac khu, cym cong nghiep, trong san xuât nOng nghip; quan tam cOng tOe
bOo vC môi tru&ng tai benh vien, co sO y t, nông thôn. Huy ding nguèn liyc dâu tu
cOc dkr On xO 1' môi truOng hien di dáp Ong nhu cãu phát triên cüa cOc do thi.
Nãng cao nhn thOc vO hành dng cUa nguOi dan trong viec thrc hien the giOi
pháp Ong phO vOi biên d' khI hâu, bOo ye mOi truOng.
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7. Nãng cao cht Itrçrng, sü' dyng có hiu q ua nguôn nhãn Itrc; di rnó'i
cong tác dão t40 ngh, giãi quyh vic lam
Tp trung nâng cao cht ttrçing ngun nhân 1ixc; xây dijng vâ triên khai thçrc
hin D an nâng cao chAt higng giáo dvc giai doan 2022 - 2025 vâ dôi mói
chucxng trInh, séch giáo khoa giáo dvc ph thông theo 1c trInh cüa ChInh phü.
sAp xp li dti ngü giáo viên
Tiêp tvc rà soát quy hoch mng hthi truOng,
lop;

và can b quán l' giáo duc, khAc phic tInh trng thüa, thiu ciic b giáo viên.
Xãy dirng di ngO nhà giáo, can bO quãn 1', nhân viên bão dam dO v s hxçing,
hcip 1y v cci cAu và dt müt cao cña chuAn ngh nghip, nàng lrc thrc tin.
Da dng hoá cac hinh thirc dào to ngh& theo huOng nâng cao chAt lugng,
dáp üng nhu du thj tri.rông lao dng. Phat huy nãng 1\cc và hiu qua cOa san
giao djch vic lam, cong tác gidi thiu vic lam, lien két vOi thj truô'ng lao dng.
Phân dAu trong näm 2022, giài quyêt vic lam cho 3 0.000 lao dông, trong d, cO
it nhAt 1.500 lao dng di lam vic 0 nuOc ngoài theo hgp dèng.
A

A

-

8. Thy'c hiçn tot cong tac cham Soc

F

SUC

A

A

1

9

khoe nhan dan, bao dam an sinh

xa hi
Nâng cao chat luqng cOng tác bão v, chàm soc süc khoé nhãn dan, chAt
Ricing dan s6. Tuyên truyên và tang 6 Ricing nguOi dan, nguäi lao dOng tham
gia, th'i huOng dAy dO quyên lçri tü bão him y t& bão hiêm thAt nghip; báo
dam 1 trInh bão him y t toàn dan. DAy manh phát trin h thng hi chAn y
t& xa và phát trin các loai hInh bác si gia dinh.
Thkrc hin miic tiéu giãm nghèo bn v€tng vã toân diên, cái thin müc sng
cUa ngiRii dan. Tkrc hin cO hiu qua chInh sách vOi nguôi cO cOng. Huy dng
hi thrc hin tat chInh sách an sinh xä hi. Giãi quy& kjp thñ,
Mt ngun lijc
xa

hi, báo dam quan h hài hoà, an djnh, tin b
hiu qua các vAn d büc xOc
giüa ngu?xi lao dng vOi doanh nghip.
xa

9. Phát triên van hoá, the thao, turng btr&c khôi phic li hot dng du Ijch
gn t40 thyng hlnh ãnh Ding Tháp
Xây dng van hoá vã con nguôi DAng Tháp nghia tmnh, nãng dng, sang
tao. Bão tan, ton tao và khai thác hiu qua giá trj các di tIch van hoá, ljch s&,
lang ngh truyn thang. Phát triên t phong trào the die, the thao trong cong
dông, truO'ng hçc; duy trI thành tIch các mOn the thao có lcci th và chO trong
nâng cao chAt Ricing the thao thành tIch cao.
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Trin khai dèrng b các giài pháp phát trin du ljch gAn vói tao dung hinh ánh
Dng Tháp. Chü trpng dào tao, phát trin ngun nhân 1rc phic v' du Ijch. Dày
manh irng dvng cong ngh thông tin trong boat dng du ljch. Dày nhanh tin d
chuyn di sO trong du ljch; s hoá các thông tin, tài 1iu v di4rn dn, san phâm
djch vu, tin Ich hu&ng tôi hInh thành, phát triên M sinh thai du ljch thông minh.
10. 061 mUm nQi dung, phu'o'ng thü'c hoyt dQng cüa Mt trn T6 qu6c vã
các t6 chfrc chInh trj - xã hQi; dng viên và phát huy val trô lam chU cüa
nhãn dan
Tang cutng và di mOi su länh dao cüa càc cp u, t6 chüc dàng di vOl
cOng tác Dan 4n. DOi m&i manh me ni dung, phuong thüc hoat dng cüa Mt
trn i6 qu6c và các t6 chirc chmnh trj - xã hi sat vOi nhu cAu, nguyen vong cüa
nhân dan, gãn vOi thuc hien nhim vu chInh trj cüa dja phuong, don vi. Báo
dam quàn 1' thành viên, t6 chat cci so chat the, hiu qua. Phát huy vai trô, s'c
manh cUa nguOi dan trong viêc thi,rc hien throng Ii, chU truong cüa Dáng, chInh
sách, pháp 1ut cüa Nba nuOc.
Mt tr3n T6 qu6c và các th chirc chInh trj - xã hci, các ht5i qun cháng chü
dng tham muu, d xuAt vOi cp ui', chInh quyên dàng k>' dam nhön thvc hin
nhGng nOi dung, phân vic ci th trong cOng tãc xây dvng Dàng, xây drng
chmnh quyn và nhim vij phát trin kinh t - xA hi cUa dja phuong. Phân cOng
can bQ ph ri trách dja bàn, nãng cao cht lugng sinh boat chi hôi, t hôi va nâng
cao chat lucing các mO hInh tçr quán 0 cong dông dan cir.
Lành dao t6 chat thành cOng Dai hi Doàn càc cap trong Tinh và Dai hi
dai biêu Doàn Thanh niên Cong san H6 ChI Minh tinh Dng Tháp lAn thr H,
nhim k' 2022 - 2027.
11. Thyc hin t6t cong tác ni chinh, tip cOng dan, phông, chông tham
nhüng, lang phi, tiêu circ; giü' vütg qu6c phông, an ninh; chü dng mU rng
quan h d6i ngoi, hçrp tác qu6c t
Nâng cao chAt lugng cong tãc ni chinh, phOng, chông tham nhUng, cal
càch tu pháp. ChU dtng nãm chAc tInh hmnh, phân tich, dr báo d cO các bin
pháp üng phO hiu qua tinh hlnh quOc phông, an ninh. KM hqp chat chC phát
trin kinh tê - xa hi vOi quc phOng, an ninh gn vó'i dOi ngoai, xây dimg khu
vuc phông thu vftng chic, không d bj dng, bAt ngô'. ChÜ dng phông ngra,
ngãn chn nhiYng biu hi'n "tkr din bi&n", "tlr chuyén boa" trong ni b.
Bào v nn tang tu tuOng cüa Dàng, dAu tranh phàn bàc các quan dim sal
trái, thu dich trén không gian mng, khOng d xày ra diem nóng, phüc tap. Thpc
hin tSt cong tác tip cOng dan, dEii thoai, giái quyêt kip th&i cac khiêu nai, to
cao cüa cong dan. Lãnh dao giài quyêt düt diem tInh trng khiêu kin vuqt cap
kéo dài. Trin khai dng b cac giai phap phông ngOa tham nhüng, lang phi,
tiêu cuc. Phãt buy vai trô nêu guong cUa can bô länh dao, quán 12 các cap, nhãt
là nguti dung dâu.
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Tang cubng cong tác di ngoai Dãng, ngoai giao Nhà nu&c vá dOi ngoai
nhân dan. Duy tn, n dinh, lam sâu s&c hon mi quan h h&u nghj truyn thng
vOi các dja phuong thuc Vuong qu6c Campuchia, Cong hoà Dan chU Nhãn dan
Lao và mQt s qu'c gia, t chirc quéc t.
III- TO CHUC THVC HIN
1. Các huyn uS', thành uS', dáng u5' truc thuc Dáng b Tinh can th vao
Chuong trInh hành dng nay, xây di,cng k hoach hành dng cii the cüa dja
phuung, don vj mInh d lânh dao, to chIrc thvc hiên dat hiu qua cao nhât.
2. Dãng doàn H5i dng nhân dan Tirih lânh dao Hi dng nhân dan Tinh
ban hãnh Nghj quyêt; Ban can si:i' dáng US' ban nhân dan Tinh lAnh dao US' ban
nhân dan Tinh xây dng k hoach phát triên kinh tO - xA hi và to ch(rc thçrc
hin 1mb hoat, phü hcip vOl tInh hInh.
3. Dãng doàn US' ban Mt trn TO quc và các t chüc chinh trj - xã hôi Tinh,
Ban Thuông yin Doàn Thanh niên CQng san Hè ChI Minb Tinh can cir chiirc näng,
nhim vu cUa don vi minh, xây drng ká hoach tnin lchai th?c hin; tuyên truyên,
vn dng than dan tIch ci:rc thvc hin các nhiem vi:i trpng tam cüa Tinh.
4. Các co quan chuyên trách tham muu, giiip vic Tinh u5' ci:i the boa theo
chüc näng, nhim vi d lanh dao triOn khai, tO chüc thi:rc hin Chuong trinh
hành d5ng nay.
5. Giao Ban Thuäng vii Tinh u5' lanh dao, chi dao tO chirc triOn khai thvc
hiên va kim tra, giám sat cac cp, cac ngãnh vã cac dja phucng thirc hin
Chuong trmnh hành dng nay.
No'i nhân:
-BôChinhtrj,
(báo cáo)
-Ban BithuTrungucmgDãng, }
- Van phOng Trung uong Dàng,
- Vv Dja phuang II 'dOng chINguyën Trnng The,).
- Vu Dia phuong III 'dong chI HO Thu5 H/en,),
- V Dja phuong VII (dOng c/il Nguyen Thj Qu5nh Tt-ang),
- Vu Dja phiicing III (dOng c/il TrOn Hoàng K/Cm),
- Ban Kinh th Thing uong (dáng chi Chu Trdn Tnthng),
- Các dong cM Tinh u' viên,
- Các huyn u5', thành u5', dãng u5' trçrc thuOc Dâng b Tinh,
- Các ban can sr dãng, dãng doàn,
- Các sâ, ban, nganh Tinb,
- Luu Van phOng Tinh u5i + PKT-XH + PTH (A).
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