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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ  

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  

nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước  

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  

 ----- 

 
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 

số 16 - KH/TU ngày 22/3/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc nghiên cứu, học 

tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 

30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

ban hành Chương trình hành động thực hiện với những nội dung như sau:  

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa bằng các Chương trình, Đề án, Kế hoạch và Dự án để triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình 

hành động số 17-CTr/TU của ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước.  

2. Đảm bảo tính kế thừa, tích hợp đầy đủ và bổ sung nội dung Chương trình 

hành động số 01-CTr/TU ngày 03/8/2020, Chương trình hành động số 03-

CTr/TU ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đồng thời lồng 

ghép thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết 

04-NQ/TU và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy thích ứng với bối cảnh mới, 

đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. 

B. MỤC TIÊU 

Trên cơ sở quan điểm: “Lấy công nghệ thông tin làm mũi nhọn, đầu tư 

đồng bộ hạ tầng làm then chốt, lấy thương mại, dịch vụ và mở rộng không 

gian đô thị làm nền tảng”. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố cơ bản đạt các 

tiêu chí đô thị loại II;  xã Tiến Hưng được nâng cấp lên phường, xã Tân Thành 

đạt 70% tiêu chí của phường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu 

hẹp khoảng cách giữa nông thôn với đô thị; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành 

chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc 

phòng - an ninh vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh toàn diện. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; huy 

động các nguồn lực khơi dậy và thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển Đồng 

Xoài trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, trật tự, nghĩa tình. 
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C. NỘI DUNG  

I. VỀ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ, LỰA CHỌN LĨNH VỰC TRỌNG 

TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN, ĐẨY MẠNH CNH - HĐH, PHÁT TRIỂN NHANH 

VÀ BỀN VỮNG 

1.Tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ cao cấp như tài chính, 

ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, y tế, giáo dục, kho bãi, trung tâm mua sắm hàng 

tiêu dùng … quy mô lớn, cấp vùng.  

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng 

nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các công trình giao thông huyết mạch, tạo 

thuận lợi kết nối liên kết vùng với bên ngoài; chú trọng phát triển hạ tầng thông 

tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế 

số, xã hội số. 

3. Phát triển công nghiệp hiện đại 4.0, chọn lọc các ngành có giá trị gia tăng 

cao như: chế biến, chế tạo, phụ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu, công nghệ thông 

tin… chú trọng nâng cao trình độ công nghệ.  

4. Tập trung thu hút các nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phân phối, bán lẻ có 

thương hiệu, uy tín trong nước và quốc tế đến Đồng Xoài đầu tư, làm ăn, sinh sống. 

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh 

doanh... do tác động của dịch Covid-19; nhanh chóng khắc phục tác động của đại 

dịch, phục hồi lại nền kinh tế trong những năm đầu của nhiệm kỳ. 

5. Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch - thông minh một 

cách hiệu quả. 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CỤ THỂ THỰC HIỆN 3 

ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC  

1. Về kết cấu hạ tầng 

1.1. Chương trình Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài 

đến năm 2040 

a) Mục tiêu: (1)Cụ thể hóa chiến lược phát triển hệ thống đô thị Việt Nam 

đến năm 2025 và tầm nhìn 2050; (2)Cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021–

2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3)Định hướng phát triển không gian thành phố 

đến năm 2040; (4)Thúc đẩy đô thị hóa, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất 

lượng sống cho người dân; (5)Phát triển thành phố đến năm 2025 cơ bản đạt các 

tiêu chí đô thị loại II và trở thành Đô thị xanh – Thành phố hội tụ thông minh vào 

năm 2050, (6)Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nhằm tổ chức, quy hoạch, 

đầu tư xây dựng hợp lý, đáp ứng nhu cầu xã hội và hài hòa với môi trường tự nhiên 

để đưa thành phố phát triển toàn diện và bền vững.  

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công tác 

quy hoạch đã được phê duyệt năm 2012, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp định 

hướng phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới; (2) Cập nhật các đồ án, dự án 

đã được phê duyệt và triển khai thực hiện vào đồ án quy hoạch chung; (3) Cải tạo 

chỉnh trang các khu vực nội thị, các khu vực trung tâm hiện hữu; (4) Phát triển 
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các khu đô thị mới về phía Tây, Tây Bắc, phía Nam, kết hợp với Khu đô thị mới, 

công viên trung tâm tại phường Tân Bình; Định hướng phát triển đô thị sang phía 

Tây Bắc hồ Suối Cam; (5) Không phát triển mới, mở rộng các khu công nghiệp 

trong ranh giới khu vực nội thị; (6) Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bố trí lại một 

số khu vực quy hoạch đất cây xanh không có điều kiện triển khai thực hiện; (7) 

Bổ sung quy hoạch đất xây dựng chợ đầu mối, cụm công nghiệp; (8) Định hướng 

phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; (9) Thiết lập vùng cảnh quan, sinh thái 

được phục hồi, bảo vệ: Xung quanh các hồ Suối Cam, hồ Phước Hòa, suối Rạt, 

suối Đá, suối Cái Bè…; (10) Thiết lập quỹ đất và đầu tư hạ tầng phát triển nông 

nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp đô thị và nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

1.2. Chương trình phủ kín quy hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết  

a) Mục tiêu: (1)Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2040; (2) Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô 

thị Đồng Xoài; (3) Lập quy hoạch xây dựng chi tiết các dự án đầu tư, hình thành 

danh mục các dự án đầu tư để xây dựng hoặc kêu gọi đầu tư dự án theo quy 

hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2021 – 2030 và 2030 – 2040. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: Cơ sở để lập, trình các cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt Chương trinh thực hiện theo Luật Quy hoạch số 

21/2017/QH14, ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV. 

1.3. Đề án công nhận đô thị Đồng Xoài là đô thị loại II 

a) Mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá hiện trạng về chức năng đô thị, quy mô 

dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hệ thống công trình hạ 

tầng đô thị, công trình kiến trúc cảnh quan của thành phố để lập Đề án đề nghị 

công nhận thành phố là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bình Phước nhằm xác định 

thành phố đủ điều kiện được công nhận là đô thị loại II. Đồng thời, cũng làm cơ 

sở cho việc định hướng xây dựng và phát triển để từng bước hoàn thiện đô thị 

theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái, trật tự, nghĩa tình trong tương lai. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Phân tích hiện trạng đô thị; (2)Đánh giá phân 

loại; (3)Nhận xét, đánh giá tổng hợp; (4) Đề xuất Chương trình phát triển đô thị 

Đồng Xoài đến năm 2030. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TU, ngày 18/5/2021 của 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

a) Mục tiêu: Xây dựng thành phố thông minh từng phần tiến tới thông minh 

toàn diện. Đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị thông minh, chuyển đổi 

số tất cả các lĩnh vực, tiến đến công khai minh bạch mọi hoạt động của các cơ quan 

công quyền của thành phố. Xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, phát 

triển thành phố theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái, trật tự, nghĩa tình. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 

08-CTr/TU ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện 

Nghị quyết 04- NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (1) Xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu 
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lực, hiệu quả hoạt động. Bảo đảm hoạt động lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, 

chính quyền trên môi trường số. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 vào năm 2025. 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực 

một lần, thanh toán trực tuyến, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; được 

cung cấp qua nhiều kênh truy cập; tự động điền dữ liệu sẵn có của người dùng; 

(2) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ 

sở kinh doanh, cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh để quản lý doanh nghiệp, quản lý quy trình sản xuất, xây dựng 

hình ảnh, tham gia vào hệ thống thương mại điện tử. (3) Phát triển xã hội số. Phổ 

cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh. Chuyển đổi số toàn 

bộ dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp gắn với định 

danh cá nhân và tổ chức. Đẩy mạnh sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến 

không dùng tiền mặt. Các điểm công cộng, đường giao thông, từng khu phố, ấp 

được lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự công cộng.  

2.2. Chương trình ứng dụng khoa học, công nghệ 

a) Mục tiêu: Thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở ứng dụng các 

nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông để cung cấp các dịch vụ đô thị 

thông minh (Smart City) cho người dân, doanh nghiệp lấy tiêu chí sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp để đánh giá. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số 

khác nhau để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt như: học 

tập, y tế, quản lý tài chính; ứng dụng di chuyển….; (2)Xây dựng dự án, hướng 

dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng tư duy tự động hóa và tìm cách 

tăng trải nghiệm, giảm chi phí trên cơ sở tham khảo các sản phẩm thuộc bộ 3 giải 

pháp như: quản lý bán hàng; menu online, và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để 

áp dụng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Về phát triển nguồn nhân lực 

a) Mục tiêu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có quy mô, cơ cấu, chất 

lượng cao ở mọi lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố 

trong điều kiện hội nhập; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật 

ngày càng cao đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo cho các mục tiêu, chương 

trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của thành phố. Đổi mới và nâng cao chất 

lượng các khâu trong công tác cán bộ nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống 

trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đủ về số lượng, đảm bảo 

tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có tác phong 

làm việc chuyên nghiệp, khoa học, trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp; năng 

động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao trình độ tiếng 

anh, tin học, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho đội ngũ cán bộ; thực 

hành các thao tác xử lý công việc trên mội trường không gian mạng và các thiết bị 

điện tử. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thông qua các chế độ ưu đãi. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
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tác tổ chức cán bộ, (2) Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (3) Thực 

hiện đồng bộ và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ. Nâng cao chất 

lượng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao chất 

lượng công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng và quy 

hoạch cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu về tổ chức cán bộ (4) Phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao (5) Giải quyết tốt nhu cầu lao động, viêc làm và 

đào tạo nghề. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH 

ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VÀ Y TẾ 

1. Phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Xoài; thực hiện tiến bộ 

công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội 

1.1 Chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân 

gương mẫu, tự giác”. 

a) Mục tiêu: Tiếp tục triển khai chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương, 

văn minh - công dân gương mẫu, tự giác” trong giai đoạn mới gắn với phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người 

Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, tạo sự chuyển biến trong tư duy nhận thức 

của mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp xây dựng thành phố 

theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái, trật tự, nghĩa tình. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Thực hiện Chương trình chuyển đổi nhà Văn hóa 

khu phố, ấp thành Trung tâm truyền thông cộng đồng; (2)Thực hiện Chương trình 

mỗi khu phố, ấp có ít nhất 01km đường “Sạch - Xanh - Sáng - Đẹp - An toàn”; 

(3)Triển khai Chương trình mỗi xã, phường có từ 03 đến 05 ngã rẽ tại các điểm 

giao lộ, giao thông được chỉnh trang, làm đẹp; (4) Tiếp tục thực hiện và duy trì mô 

hình trường học “Sạch - Xanh - Sáng - Đẹp - An toàn”; duy trì sắp xếp, phân luồng 

đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường học; (5)Duy trì và thực hiện tốt mô 

hình rác không tiếp đất; phân loại rác tại nguồn; giảm thiểu chất thải nhựa; (6)Đổi 

mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” giai đoạn 2021-2025; (7) Nâng cao chất lượng phong trào thể thao ở cơ sở; 

(8)Triển khai Đề án trang trí, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị bằng màn hình Led 

tại các cửa ngõ ra, vào thành phố và một số tuyến đường chính nội ô; (9) Thường 

xuyên kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu và xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép; 

(10)Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; (11) Ngăn chặn, đình chỉ, xử lý kịp thời tình 

trạng xây dựng sai phép, không phép tại các khu phố, ấp. 

1.2 Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của Nhân dân 

thành phố 

a) Mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm, 

đào tạo nghề; phối hợp đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. Thực hiện chính 

sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, chính sách trợ 

giúp xã hội linh hoạt, phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ bản của các nhóm 

yếu thế; bảo đảm mức sống của người có công và gia đình người có công với 

cách mạng bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. 
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Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội 

được triển khai có hiệu quả. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Thực hiện tốt chương trình hướng nghiệp - 

tuyển sinh hàng năm; phối hợp đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với cơ 

cấu kinh tế thành phố, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người 

dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo; thực hiện tốt chính sách 

hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động, (2)Triển khai thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025; 

thực hiện chính sách trợ giúp xã hội linh hoạt, phù hợp. (3)Thực hiện có hiệu 

quả các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại đô thị, từng bước giải 

quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, có cơ chế hỗ 

trợ nhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị để có giá thuê, giá mua hợp lý; 

bảo đảm nước sạch cho người dân nông thôn. (4)Thực hiện có hiệu quả các 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh. 

(5) Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; đồng thời, tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi 

vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, lợi ích 

của người lao động.  

2. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo  

a) Mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển 

con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Mỗi năm công nhận từ 01 đến 02 trường công lập đạt chuẩn 

quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, hoàn 

thiện thiết chế trường học thông minh và có lớp học song ngữ; có ít nhất 01 

trường học chất lượng đạt chuẩn quốc tế.  

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục 

trọng tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 về quy hoạch, chiến 

lược phát triển giáo dục, đảm bảo về cơ sở vật chất trường lớp; (2)Thực hiện 

hiệu quả Đề án xây dựng trường học thông minh gắn với dạy học song ngữ giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; (3)Thực hiện kiểm định chất 

lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của 

UBND tỉnh và của UBND thành phố; (4)Triển khai xây dựng trường học “sạch 

- xanh - sáng - đẹp - an toàn”; (5) Đào tạo, đào tạo lại nâng cao chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thu hút nguồn nhân lực giáo dục chất 

lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học, dạy song ngữ 

Việt - Anh; (6) Chuyển đổi số trong giáo dục, tổ chức dạy học và thi trực tuyến, 

đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, tăng khả 

năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học; (7)Đẩy 

mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo; (8) Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập 

giáo dục ở các cấp học.  

3. Lĩnh vực y tế  

a) Mục tiêu : Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân 
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số. Xây dựng hệ thống y tế phát triển đồng bộ, theo hướng liên kết nâng cao chất 

lượng và phát triển, nâng cấp Trung tâm y tế thành phố trở thành Bệnh viện đa 

khoa với một số khoa, phòng chuyên sâu chất lượng cao, thực hiện mô hình bác sĩ 

gia đình. Nâng cao năng lực, hiệu quả kiểm soát dịch, bệnh, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm; tập trung mọi nguồn lực để kiềm chế, đẩy lùi tiến tới dập tắt dịch 

Covid 19 và các bệnh truyền nhiễm...; cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; tăng cường tự chủ tài chính; giải quyết 

toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố, chất 

lượng dân số trong tình hình mới; đến năm 2025 đạt và duy trì mức sinh thay thế. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe 

nhân dân, phục vụ công tác quản lý y tế thông minh thông qua hồ sơ điện tử, 

nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

(2) Tiếp tục mở rộng quy mô giường bệnh của Trung tâm y tế phù hợp với tình 

hình nhân lực, quy mô dân số và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa 

bàn, thực hiện tốt các danh mục kỹ thuật của bệnh viện tuyến huyện, khuyến 

khích triển khai kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng 

cao của nhân dân, củng cố, nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, truyền 

thông giáo dục sức khỏe. (3)Đầu tư nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất tương 

ứng với quy mô và chức năng hoạt động của hệ thống y tế; đẩy mạnh xã hội hoá 

y tế, phát triển hệ thống y tế tư nhân; xây dựng và thực hiện tốt việc khám bệnh 

trực tuyến, hồ sơ khám bệnh điện tử, khám bệnh theo nhu cầu và xây dựng, phát 

triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. (4) Đẩy mạnh xã hội hoá y tế, phát 

triển hệ thống y tế tư nhân; xây dựng và thực hiện tốt việc khám bệnh trực tuyến, 

hồ sơ khám bệnh điện tử, khám bệnh theo nhu cầu và xây dựng, phát triển mô 

hình phòng khám bác sỹ gia đình. 

 IV. XÂY DỰNG QUỐC PHÒNG -AN NINH VỮNG MẠNH, NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội:  

1.1 Chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh 

a) Mục tiêu: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới”. Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững 

chắc; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố có chất lượng tổng hợp cao, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.  

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở 

rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, (2) Xây dựng tiềm lực khu vực 

phòng thủ, (3)Xây dựng tiềm lực quân sự: Xây dựng lực lượng vũ trang thành 

phố, xây dựng công trình quốc phòng, hoạt động đối ngoại quốc phòng 

1.2. Tiếp tục chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 
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a) Mục tiêu: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội; kiềm giảm các loại tội phạm, ma túy, tai, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng 

công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, đảm bảo xã hội an toàn, kỷ cương 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Nội dung, nhiệm vụ: (1)Thực hiện vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu chỉ 

đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Tập 

trung củng cố, kiện toàn các lực lượng tham gia bảo đảm trị an tại cơ sở; phát động, 

nhân rộng hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, các phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm phức tạp cần được 

chuyển hóa.... (2)Chủ động, tăng cường lực lượng về cơ sở, nắm chắc dịa bàn để kịp 

thời phát hiện xử lý các vấn đề, vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp, bị động, 

bất ngờ. Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kiềm giảm tội phạm; tổ chức tốt 

công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm hình sự, ma túy, tội 

phạm có tổ chức, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về an ninh chính trị trong các lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông....  

2. Nâng cao hiệu quả công tác Nội chính 

Các cơ quan Nội chính tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, xử lý tốt các 

vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể hóa 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, 

cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.   

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án; chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra – 

giám sát phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo 

luật định. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

hạn chế thấp nhất đơn khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp, phát huy dân 

chủ gắn liền với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. 

V. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, 

VỮNG MẠNH 

1. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiên định, vận dụng sáng 

tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; đổi mới 

phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ 

thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Quan tâm công tác giáo 

dục truyền thống, đạo đức cách mạng; giá trị con người Việt Nam mà nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng đề ra, đó là “yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, có 

khát vọng xây dựng đất nước"; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận 

chính trị; cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới gắn với giáo dục, rèn luyện 

bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm 

công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.  

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường 

xuyên đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; 
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chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên intenet, 

mạng xã hội; bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, gắn với thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định 

số 37-QĐ/TW ngày 20/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương“về những điều 

đảng viên không được làm”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, 

ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, theo phương châm “cán bộ có chức 

vụ càng cao càng phải gương mẫu”.  

2. Xây dựng Đảng vững mạnh về  tổ chức và  cán bộ  

Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

TCCSĐ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các TCCSĐ, làm 

cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là 

cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, củng 

cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo thực hiện 

nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; Tăng cường quản lý; giám sát đảng 

viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; 

thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những 

đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu 

quả. Xây dựng bộ máy của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị 

xã hội ổn định. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về 

công tác tổ chức cán bộ; đặc biệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương “về thi hành điều lệ Đảng”; Quy định số 41-QĐ/TW 

ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về việc miễn nhiệm, từ chức 

đối với cán bộ”. 

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ quản lý các 

cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, người đứng đầu đủ 

phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ lãnh 

đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; làm tốt công tác tự kiểm 

tra, giám sát ở cơ sở. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.  

3.1. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Quy định số 22-

QĐ/TU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác kiểm tra, 

giám sát và kỷ luật của Đảng” và các Quy định của Đảng về công tác kiểm tra, 

giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng gắn với việc thực hiện quy định về nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 

toàn khóa, hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, địa 

phương, đơn vị với nội dung có trọng tâm trọng điểm tập trung vào việc thực hiện 
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nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, 

tham nhũng, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, những vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm... Đồng thời, xem xét và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp 

giữa UBKT các cấp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ 

công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.  

3.2. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung 

ương, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đầy đủ các quy định về quy 

tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức trong thi hành 

công vụ và trong quan hệ xã hội; chú trọng thực hiện việc công khai, minh bạch 

về tổ chức, hoạt động, các quy trình xử lý công việc của cơ quan theo quy định 

và công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy 

mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp 

thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn 

vị, địa  phương; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc 

thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra. 

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của 

hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 

Đảng với Nhân dân.  

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị với phương 

châm “ gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”. Chú trọng công tác 

dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo.  

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

công tác dân vận của Đảng; Xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động 

thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở; nâng cao hiệu quả 

hoạt động công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; 

tăng cường đối thoại, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; phát 

huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân trong các công việc của địa phương, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và 

thụ hưởng”; lấy sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí để đánh giá 

chất lượng của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông 

tin đại chúng mạng xã hội, nhất là các trang Zalo ấp, khu phố để tăng cường đồng 

thuận, đoàn kết các dân tộc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đào tạo, 

bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm 

với cộng đồng và xung kích trong lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của các cơ 

quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính 

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn của 

HĐND các cấp; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ 
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máy chính quyền cũng như của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân và cơ quan hành chính 

các cấp. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện 

việc phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quy 

chế phối hợp trong bộ máy chính quyền thành phố và các xã - phường. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm “người dân và doanh nghiệp là đối 

tượng phục vụ của chính quyền các cấp và sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền". 

Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, có lộ trình cụ thể mà trọng tâm là 

cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; 

nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tin học hóa quy trình phục vụ lĩnh vực dịch 

vụ công. 

VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung xây dựng, ban hành 07 Chương 

trình, 03 đề án, 01 Kế hoạch (Có phụ lục cụ thể kèm theo). 

VII. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập 

nghiêm túc Chương trình hành động. Chú trọng nghiên cứu, quán triệt, học tập, 

triển khai thực hiện chuyên sâu các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết theo 

ngành, lĩnh vực; cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn, có lộ trình phù hợp, phân 

công trách nhiệm rõ ràng cho các tổ chức, cá nhân.  

2. Phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền trong chỉ đạo, điều hành, tổ 

chức thực hiện; nêu cao tinh thần cương quyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, nhưng linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở của đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu.  

3. Tổ chức các phong trào thi đua 5 năm và hằng năm; xây dựng phong trào 

thi đua sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lao động sản xuất, gắn với 

nhiệm vụ chính trị; động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, 

người lao động tích cực tham gia; kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

4. Huy động các nguồn lực, có giải pháp tạo nguồn thu để triển khai thực 

hiện đồng bộ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã đề ra. 

5. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý 

nghiêm minh những sai phạm; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, giải 

quyết kịp thời khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ, tổng kết 
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Chương trình này kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Tỉnh ủy. 

2. Căn cứ chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 

Hội đồng Nhân dân thành phố cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND và tổ chức 

giám sát việc thực hiện. UBND thành phố chỉ đạo, phân công các phòng, cơ quan, 

đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch 

để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.  

3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng Chương trình hành động 

thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo 

đảm tính khả thi cao, với những đầu việc, nhiệm vụ cụ thể; gắn với những chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với kế hoạch dài hạn, trung hạn và 

ngắn hạn, hàng năm và toàn nhiệm kỳ của từng cơ quan, đơn vị. 

4. Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.  

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố xây dựng kế hoạch và tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung Chương trình hành động đã đề ra. 

6. Giao Văn phòng Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi việc 

thực hiện Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố theo quy định. 

 Chương trình hành động này được phổ biến đến các chi bộ./. 

Nơi nhận:                                                                         
- BTV Tỉnh ủy, 

- Các Ban XDĐ và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- TT HĐND, UBND TP, 

- Các đ/c TUV khóa V, 

- Các Ban xây dựng Đảng Thành  ủy, 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể 

CT-XH thành phố, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,  

- Lưu Văn phòng Thành ủy.  

T/M THÀNH ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Tôn Ngọc Hạnh 
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PHỤ LỤC 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

STT TÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH 

01 
Chương trình Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài đến năm 

2040 

02 Chương trình phủ kín quy hoạch phân khu và 50% quy hoạch chi tiết  

03 Đề án công nhận đô thị Đồng Xoài là đô thị loại II 

04 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 

18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước 

05 Chương trình ứng dụng khoa học, công nghệ 

06 
Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

07 
Chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương 

mẫu, tự giác”. 

08 
Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của Nhân dân thành 

phố 

9 

Đề án phát triển giáo dục trọng tâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 về quy hoạch, chiến lược phát triển giáo dục, đảm bảo về cơ sở 

vật chất trường lớp;  

10 

Đề án xây dựng trường học thông minh gắn với dạy học song ngữ trên 

địa bàn thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030 

11 
Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2021 -2025 
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