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s21O -NQ/TU Lao ai, ngay/[-thang 01 nàm 2022 

NGH! QUYET 
CUA BAN TI-fiRiNG 1/V  TINH UY 

v chuyn di s tInh Lao Cai dn näm 2025, dnh hu'&ng dn näm 2030 

I. TNH HINH CHUNG 

Trong nhü'ng näm qua, các c.p üy dãng, chInh quyn tinh Lao Cai dä länh dao, 
chi dto, ban hành và t chirc thirc hin nhiu chü tnrang, cci ch, chInh sách tao  môi 
tmng thun 1i cho phát trin cong ngh thông tin, trng bithc th?c hin chuyn di 
s trên dja bàn tinh. Dáng bc tinh dA xác djnh chuyn di s, phát trin h. ttng s là 
mt trong nhUng nhim vi trong tam, dt phá cüa tinh trong thñ gian tâi. Ha thng 
mng vin thông phü song dn thôn, bàn. Ha thng mang din rng kt nôi CáC Co.  
quan Dáng, Nhà nithc trong các hçp kMi vói trung tam mang thông tin cUa tinh. Các 
h thng thông tin dung chung du?c trin khai theo huàng tp trung, sâu rng tr tinh 
dn co sâ, lien thông gui nh.n van bàn din tir, djch vi cong trrc tuyên, hi nghj 
truyn hInh trt1c tuyên các cp; 1rng diing các nn tang s h tr? phOng, chng djch 
bênh. Tfrng buàc s hóa, tao  1p ca s dü 1iu phçic v1i quàn 1, chi dao,  diu hành 
trong các cci quan Dãng, Nhà nizâc và cung cp thông tin phiic vi ngtthi dan, doanh 
nghip. Thirc hin các giãi pháp nâng cao an toàn thông tin theo cp d. Qua dO gop 
phn nâng cao hiu 1rc, hiu qua chi do, diu hành cüa CáC Cap chInh quyn, thüc 
dy cãi each hành chInh, phuc v11 ngui dan, doanh nghip ngày mt t6t han. 

Tuy nhien, qua trInh chuyn di s cüa tinh cOn chm, chua toàn din. Chi s 
xp hang chuyn dM s (DTI) tinh Lao Cai näm 2020 xp thir 32/63 tinh, thành pM; 
trong do 3 chi s thành ph.n: v chinh quyn s xp thi'r 12/63, kinh t s xp thir 
45/63, xà hi s xp thir 40/63 tinh, thành ph& H tang vin thông bang rng chua 
phü kin dn cac h gia dInh v1ng sau, vüng xa. Ha tng k thut cong ngh thông 
tin mài dáp irng nhu cu ti thiu. Ca sâ dt lieu trong các ngành mài thrc hin du?c 
mOt phn và cOn dan lê, chua dng b, chñ yu phic vi cho ni b) dan vj, chua tao 
duçc ca si dft lieu lón, giá trj dü lieu mang  iai  chua cao. Chiia hoàn thin nn tang 
s, nn tang k& Mi, chia sé dü 1iu. Cong tãc bão dam an toàn, an ninh mang cOn 
gp nhiu khó khän, thách thüc. Các hot dng h6 trçi cho phát triên kinh t s& xä 
hôi s trên dia bàn tinh cOn han ch. Thuang mai  din tu, thanh toán din tu, kinh te 
s ngành, 1mb vic trên dja bàn tinh chua phát triën. 

Nguyen nhãn cUa nhftng tn tai, han ch chU yu do nhn thuc, hiu bit v 
chuyn di s di vâi sr phát trin kinh t - xa hi cüa mt b phn cp üy dáng,' 
chInh quyn, cong chuc, viên chuc, doanh nghip và ngithi dan trong xà hi chua 
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thirc sir d.y dü; chua chU dng, sang tao,  thay di thói quen, tu duy và hành dng d 
di mOi phuong thirc, quy trInh, mô hInh hoat dng truyn thng sang môi tnthng 
sS. Cci ch, chInh sách và các van bàn quy djnh v chuyn di s, kinh th s& xà hi 

s cOn thiu, chua c1i th; ngun hrc kinh phi dành cho chuyn di s cOn hn ch; 
ngun nhân lirc s chua dáp rng thrçc yêu cAu phát trin cüa cong ngh st. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

- Nh.n thirc dóng vai trO quyt djnh trong chuyn di s& nguii dan và doanh 
nghip là trung tam cüa chuyn dM s, triràc ht c.n tp trung thirc hin các giãi pháp 
nãng nhân thirc, di mOi tu duy v chuyn di s, tao  dng thun, sr vào cuc cüa Ca 
h tMng chInh trj, huy dng sr tham gia cUa toàn dan trong qua trInh chuyn di s& 

- Th ch và cong ngh là dng lc d chuyn dM s& phát triên nên tang so là 
giãi pháp dt phá d thüc dy chuyñ di s nhanh hcm, giãm chi phi, tang hiu qua. 

- Bão dam an toàn, an ninh mang là then ch& d chuyn dôi s thành cong và 
bn vüng. 

- Thirc hin chuyn di sé trên dja bàn tinh vài ba trçi ct là chInh quyên so, 
kinh t s, xà hi s, gn vth phát trin do thj thông minh phãi dam báo dng b, 
thng th và có tInh k thüa. 

- Chuyn di s6 là nhim vi tr9ng tam, xuyên su& và toàn din; là trách nhim 
cüa cá h thng chInh tr, d.c bit là ngu1i düng du các cap. 

- Chuyn di s cn CO cách lam khoa h9c, dng bô. 15u lien trin khai xãy 
drng chInh quyn s d dn dat phát trin kinh t s, xä hi s. 

2. Miic tiêu 

2.1. Myc tiêu chung 

Chuyn di s tinh Lao Cai, huâng dn chInh quyn s, nn kinh t s xA hi 
st, phát trin do thj thông minh, nhm nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 nhà nixàc, 
phát huy vai trO cüa Mt trn T quéc và các t chüc chInh trj - xà hi, gop phn 
thüc dAy cái cách hành chInh trong h thng chInh trj, nâng cao nang hrc canh  tranh, 
phic viii ngui dan, doanh nghip, thñc dAy phát trin kinh th - xà hi, báo darn quc 
phOng an ninh, hoat dng di ngoi, gop phAn xày drng tinh Lao Cai phát trin 
nhanh vâ bn vng. 

2.2. Muc tiêu cy thi dn närn 2025 

PhAn dAu dn näm 2025, tinh Lao Cai trong nhóm các tinh, thành ph6 a m1rc 
khá v chi s xp hang chuyn di s& PhAn dAu thirc hin các chi tiêu chInh v chinh 
quyn s (n5i ham bao gthn trin khai trong bàn h thdng chInh tr(: cci quan Dáng, 
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Nhâ nzt&c, Mlt trji T qudc, các td chác chInh tn - xä h5i), kinh t s& xä hi so cii 
th nhu sau: 

a) Phát tnien chInh quyen soA,  do thj thông minh 

- 100% Ca quan, don vj trong h th6ng chinh trj thrc du tii bão dam v ht 
tAng cong ngh thông tin, an toàn thông tin mng phiic vi trin khai chInh quyn s. 

- 100% Co quan, don vj trong h tMng chinh trj dirge s hóa, xây drng co s 
di 1iu, h tMng thông tin quãn 1 chuyên ngàrth, kt nii thông sut, chia sé dü 1iu 
và cung cAp df 1iu m& dAy dU theo danh mlic phiic vi phát trin chInh quyn s& 
kinh t s, xã hi s& 

- 90% h so cong vic tai cAp tinh; 80% h so cong vic tai  cAp huyn và 80% 
so cong vic t?i  cAp xã duçc xir 1 trên môi tnthng mng (tth h so cong vic 

thuc phm vi bI mt nhà nuàc). Trén 80% don vj cAp xã có h thng thông tin co 
s& irng diing cong ngh s. 

- 100% báo cáo djnh kr phiic v sir chi dao,  diu hành cüa tinh dáp i'rng yêu 
cAu duçic thirc hin tr1rc tuyn; kt néi, chia sé dü 1iu vâi h thng thông tin báo cáo 
cüa ChInh phñ theo danh m11c quy dftih. 

- 50% boat dng kim tra cüa Co quan quãn 1 nhà rnrOc dirge thirc hin thông 
qua môi trueing s và h thng thông tin cUa co quan quán 1 nhà nuOc. 

- 100% thu tiic hành chInh dáp thig yêu cAu dü diu kin theo quy djnh cua 
pháp 1u.t duçiC cung cAp duài hinh thre djch v11 cong trirc tuyn mrc d 4 và dáp 
irng tiêu chuAn chAt luçing, 80% h so dirge xir 1 giãi quyt tryc tuyn. 

- 100% can b, cong chrc, viên chtrc dirge tp huAn, bi duO'ng, ph cp k 
nang s co bàn; 50% can b, cOng chüc, viên chirc dirge tp huAn, bi duOng k' 
näng phân tich, khai thác dü 1iu và cOng ngh s& 

- Phát trin do thj thông minh gAn vi chuyn dM s dng b trên dja bàn thj 
xã Sa Pa và thành ph Lao Cai, tp trung vào các lTnh virc, djch v11: du ljch, van boa; 
y t; giáo diic và dào tao;  giao thông, xay dmg, do thj; nông nghip; môi tnthng; an 
ninh trat liz an toàn xâ hôi; djch v1i do thj thông minh khu kinh t cüa khAu dáp 1rng 
miic tiêu an ninh, an sinh, an toàn; nhân rng dn các dim, 1mb virc thuc dja 
phirong khác khi dam bão diu kin. 

b) Phát trin kinh té' sd 

- PhAn dAu t trcing kinh t s trong GRDP cüa tinh bAng muc trung bmnh chung 
cUa Ca nuc ('phdn dOu t? trQng kin/i té' s chié'rn khothng 15 -20% GRDP cta tinh,). 

- Thüc dAy, h trg chuyn di s các doanh nghip, phát trin thuong mai  din 

tü, kinh t s các ngành, linh we. Trên 50% doanh nghip vüa và nhO s1r diing nn 
tang s; 100% doanh nghip sir diing hóa don din tCr, tham gia thuong mai  din tCr. 
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c) Phát trkn xâ hói so 

- Ha tAng mng bang rng cap quang phU tâi 80% h gia dInh, 100% xã, 80% 
thôn, 100% tri.rng h9c, Ca s& y t& 100% doanh nghip. Ph c.p djch vi mng bang 
rng di dng 4G/5G và din thoai di dng thông minh cho ngithi dan trong d tui 
lao dng. Trên 50% ngtthi dan có nhu cAu thanh toán CO tài khoãn thanh toán din 
ti'r. Mi ngui dan có h so' siic khôe diên t'ir; mi h9c sinh, sinh viên cO ho so' so ye 
vic h9c t.p Ca nhân. 

- Ph bin, tuyen truyn, huàng dan, trang bj k näng s co bàn cho ngu&i dan, 
doanh nghip, trên 60% ngiRii dan có k5 nang so co bàn. 

2.3. Djnh hithng dn nàm 2030 

a) Phát triii chInh quyn s: 

100% djch vi cong trirc tuyn mrc d 4, di.rçic cung cAp trên nhiu phucrng tin 
truy c.p khác nhau, bao gm cã thit bj di dng; 90% h so djch vi cong ducic xir 
l trrc tuyn. 100% h so cong vic cAp tinh, 90% h so cong vic cAp huyn, xã 
thrçic xir 1 trên môi tnr&ng mng (tnr h so cong vic thuc pham vi bi mt nhà 
nuàc); 70% hoat dng kim tra cüa Co quan quán 1' nhà nuóc dixçic thrc hin thông 
qua môi truO'ng s& Kt ni, lien thông chia sé dU lieu thông sut, dng b trong 
100% co quan trong h tMng chInh trj. Tip tic phát trin do thj thông minh dng 
b, gop phAn thüc dAy miic tiêu tang tru&ng xanh, bn vUng. 

b) Phát trkn kinh t sd, xâ /i5i so: 

Phn dAu t trQng kinh t s trong GRDP cüa tinh dung trong top khá cüa Ca nuOc 
(phdn dau trQng kinh t sd chkm khoáng 20 - 25% GRDP cia tin/i). 100% doanh 
nghip vra và nhô sCr drng nn tang s& Ph cp djch vi mng internet bang rtng cap 
quang, djch vi mng di dng 5G. Trên 80% ngithi dan có k5 näng s co bàn. 

III. NHIM vu v GIA! PHAP 

1. Chuyên di nhn thüc 

- Tang cx&ng sr lãnh do cüa cAp Uy, quán 1y, diu hành cUa chinh quyn các 
cAp, phát huy vai trO cUa M.t trn To quc, các t chüc chInh tn - xã hi, nguii dirng 
dAu cAp üy, chinh quyn các cAp v dAy manh  trin khai chuyn di s& Tuyên truyn, 
ph bin, 4n dng Nhân dan thc hin chuyn diii s& 

- Thành 1p Ban Chi clao thirc hien  Nghj quyêt ChuyM dôi so, To giüp vic Ban 
Chi dao  d trin khai thijc hin chuyn dM s bâo dam thirc chAt, hiu qua, dap üng 
tInh hmnh thrc tin. 

- Phát huy vai trO tiên phong chuyn dM s cüa Doàn Thanh niên Cong  san H 
ChI Minh, là lirc hrçvng xung phong di dAu thrc hin chii tnlang dAy manh  chuyn 
di s, phát tnin kinh t s và dôi m&i sang tao;  phái là nhng ngui dAu tiên, tich 
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cxc nht giüp chuyn di s di vao dyi s6ng i dja phucrng, cci quan, dn vi, doanh 
nghip, hin thc hóa mic tiêu chin luqc cüa tinh. 

2. Xãy drng the ch, chInh sách, dam bão nguôn hyc cho chuyên dôi so 

- Rà soát, hoàn thin h thng van bàn quy pham pháp 1ut, c ch chInh sách 
thüc dy chuyn di s& ChInh sách h trçi dc thu cho di ngü can b, cong chtrc, 
viên chtrc lam nhiêm vi chuyn di s, nhân lc s tinh Lao Cai; h trq thu hñt, dào 
tao chuyên gia v an toàn thông tin, an ninh mang, chuyn di s& ChInh sách h trV 
hp tác xã, doanh nghip nhO và vra chuyn di s& di mài sang tao,  khi nghip, 
thu hut du tir phát trin cong ngh s và cac ca ch, chInh sách thüc day chuyen dôi 
s trên dja bàn tinh. 

- Bi sung chirc näng, nhiêm viii v chuyn di s cho Sâ Thông tin và Truyên 
thông theo hixéng dn cüa B Thông tin và Truyn thông, B Ni vi. 

- Thirc hin gn két cht chê, dng b giüa cãi each thU tçic hành chinh vOi phát 
trin chInh quyn s, do thj thông minh, xây dirng b tiêu chi dánh giá chuyn di 
s& Rà soát các thU tic hành chInh, quy trInh nghip vi trong các Co quan trong h 
thng chInh trj theo hiiàng dcm giân hOa hoc thay di phU hçip d Co th trng d1ing 
hiu qua cong ngh s& 

- Tfu tiên, bão dam ngun 1irc kinh phi thirc hin các miic tiêu, nhim v11, chInh 
sách, d an, dir an v chuyn di s trên dja bàn tinh. Hang nàm, phân b t l It nhAt 
1 %/thng thu ngân sách nhà nuó'c trên dja bàn tinh bào dam ngun lirc thc hin 
nhim vi chuyn dM s; dng thii, huy dng ti da cáe ngun 1irc tir xà hi, doanh 
nghip và nhân dan trong qua trInh chuyn dOi sO. 

- Tang cisOng hcrp tác trong nizâc, quc t v chuyn di s; thUc dy di mâi 
sang tao  trên dja bàn tinh. 

3. Phát triên h tng s6, nn tang s 

- ThUc dy phat trin ha thng mng vin thông th h mâi, ha tAng Internet van 
4t (JoT); tái cAu true, phát trin ha tAng cong ngh thông tin, tnmg tam dü lieu, h 
thng mng ni b, mng din rng, mang truyn s lieu chuyên dUng trong h tMng 
chInh trj lam nn tang phiic vti cho chuyn di s& 

- Thrc hin 1 trInh s6 hóa ha tAng thi& yu khác ph'ic vii chinh quyên so, do 
thi thông minh, kinh t s và xä hi s& nhu: ha tAng giao thOng, din, ha tAng dO thi, 
khu cong nghip, kinh t, khoa h9c cong ngh, y t, giáo diic, van boa, du ljch,... 

- Xây d%mg, phát trin, ung ding các nn tang s, nn tang tIch hqp, chia Se dü 
lieu, nOn tang do thj thông minh, nn tang üng diing di dng, nn tang djch vv dung 
chung, d 1iu dung chung, djnh danh, xác thirc din tr, thanh toán din tcr, giám sat 
an toàn, an ninh mang,... 
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4. Các ni dung ff11 tiên trong tàng linh vic chuyn i so 

4.1. Phdt trin chIn/i quyn s 

Phát trin chInh quyn s dng b trong toàn h thng chInh trj: Ca quan Dãng, 
Nhà ni.ràc, Mt trn T quc và t chirc chInh trj - xà hi: 

- Quy hoch, s hóa, xây dirng ca sâ dü 1iu, kho dü lieu s& trng buóc hInh 
thành ca s6 dü 1iu iOn (BigData), h thong thng hçxp, phân tIch, xir 1 d1r lieu các 
linh virc kinh th - xã hi tir các ngun khác nhau, tao  ra d lieu Co giá trj, dü 1iu cO 
d chInh xác cao h trq cong tác quãn l, dr báo, hoach djnh chInh sách, chi dao, 
diu hành cña các c.p üy, chInh quyn. 

- Xây dirng, phát trin các h thng thông tin, hInh thành h sinh thai s dng 
b, dáp irng yêu c.0 nghip v11, cO khã näng k& nM, chia sê dtr 1iu ca quan Dãng, 
Nhà nuOc. Trin khai các h thng lam vic tr xa, bão dam an toàn, an ninh mng. 
H thóng thông tin ca sO 1rng diing cong ngh s& H thng trçY l ào ho trg can b, 
cOng chirc, viên chirc, doanh nghip, nguM dan nâng cao näng suAt, hiu qua cong 
viêc và h tr? thuc hin thu tue hành chInh. 

- Cung cp djch vi trirc tuyn phiic vi nguOi dan, doanh nghip: Chun hóa, 
dan giãn boa thu tic hành chInh, cung cp djch vi cong trirc tuyn mirc d 4 dáp 
üng tiêu chu.n chit luqng, t'rng diing trI tu nhân t?o,  tIch hçp vOi ca sO dii iiu quôc 
gia dan Cu. Cung cp cáe kênh tuo'ng tác tr%rc tuyn. Phát trin cng thông tin din 
tu, cng dii lieu mO, cung cp dii lieu phiic vi xa h)i, dc bit là vUng sâu, vüng xa, 
các di tung yu th trong xà hi. 

4.2. P/Idt trin kin/i tê so 

- Thñc dy, tao  môi tnrOng phát trin các thành phn cüa kinh tê so (Kin/i té so 
cong ngh thông tin - vin thông (IC2; Kin/i t sd nn táng, Kin/i t s ngành - lrnh 
vtc,). IJu tiên tp trung phát trin kinh t s gn vOi xâ hi s các ngànli, linh vi,rc: 
Du ljch, kinh th ciia khu, giao thông vn tãi, logictics; nông nghip, cong nghip, 
tài nguyen môi tnrOng, y t& giáo dic và dào tao,  thuang  mai  din tr, h tr? dua các 
san phm chü lirc cüa tinh len các san thuang mai  din ti:r và üng diing cong ngh 
s, dii 1iu s thüc diy kinh th s các ngành, linh v1rc khac. 

- Trin khai chucrng trInh, chInh sách h tr? chuyn di s cho doanh nghip 
nhO và v1ra (SMEs), hçrp tác xã, hO kinh doanh trén dja bàn tinh. Thüc day thanh 
toán s, thanh toán khOng dmg tin mt vâ djch vi vin thông, cOng ngh thông tin. 

4.3. Phát triEn xâ h3i s: 

- Hçi tdngphc vy xâ hi s: Ph cp mng 4G, 5G, kt ni internet bang rng, 
dja chi s dn dn hO gia dInh. Trin khai djnh danh và xác thirc din tcr, danh tInh 
s, chft k s cá nhãn d hlnh thành cOng dan s& Chuyn di s linh c báo chi, 
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truyn thông; Cung cp kênh giao tip trên nn tang s, cung cp djch vi thit yu 
ye y t, giáo due, an sinh xà hôi, van hóa, báo cuI, truyên thông,... 

- Phát trién ngun nhân 1yc s: Chun hóa k5 näng s cho di ngü can b, cong 
chirc, viên chüc. Phát trin di ngü chuyên gia cüa tinh v an toàn thông tin mng, 
chuyn di s& 

- Phát trin /c9 nãng sd trong xâ /1ç5i. Dào tao,  tp huân k näng so các cap 
hçc, Cu sâ dào tao,  hi.ràng tài ph cp k näng s trong xA hi. Cung c.p hçc 1iu, 
cong cii cho phép ngtrii dan sü diing min phi d tr hçc các k näng so. Các trung 
cao ding, dai  hoc trén dja bàn tinh t clirc dào tao  chuyên ngành v vin thông, cong 
ngh thông tin. Chuyn di s phuing, xä; mô hInh xâ nông thôn mri thông mmli. 

4.4. Phát trien do thj thông minh: 

- Phát trin do thj thông minh g.n vi chuyn di s dng bO,  tru tiên tnrâc t?i 
thj xã Sa Pa, thành ph Lao Cai, tp trung vào các djch v1j, linh virc giãi quyt các 
vAn d birc thi&, nhu cAu thi& yu cUa xâ hi, nhu: y th; giáo diic và dào tao;  du ljch, 
van hóa; giao thông, xay dtjng, do thj, logistics; nông nghip; môi truàng; an ninh 
trât ti.r an toàn xä hi; dch vi dO thj thông minh khu kinh t ctra khâu. Tong kêt, 
nhân rng dn cãc dja phtrung, linh vrc khác dü diu kin. 

- Phát trin Trung tam giám sat, diu hành thông minh cüa tinh và các trung 
tam thành phAn, thirc hin nhim vii quân l, giám sat, tng hçip, phân tich dü 1iu, 
diu phi, cung cAp thông tin h trçY cOng tác länh 40, clii 40 cüa Dãng, quãn 1, 
diu hành các cAp chInh quyn. 

- U'ng diing cãc cong ngh s mài, nhu: tn tu nhân tao  (AT), dU 1iu iOn (Big 
Data), Internet vn vt (JoT), chui khi (Blockchain),... trong trin khai chInh 
quyn s& dO thj thông minh, nn kinh t s& 

5. Bão dam an toàn dii 1iu, thông tin và an ninh mtng 

- Phát trin h thng trung tam xü l, giám sat an toàn thông tin mang (SOC) 
cüa tinh kt ni vOi Trung tam Giám sat an toàn không gian mng quc gia. Thirc 
hin các giài pháp nâng cao an toàn thông tin, an ninh mang theo cAp d, theo mô 
hInh 4 lop; bão v, bão mt dii lieu cüa các cu quan trong h thông chInh trj, dü iiu 
cá nhân theo quy djnh cüa Dâng, Nhà rnrOc. Xây dirng mng lithi dam bão an toàn, 
an ninh mng trên dja bàn tinh. Tham gia vào mng luOi rng ciru sr cé an toàn thông 
tin mng quôc gia. 

- DAu tranh phông chng ti phm cong ngh cao; tang ctrOng cong tác kim 
tra giám sat vic thirc hin các quy dnh v an toàn, bâo mt thông tin, bão v bI mt 
nhà nixOc. 
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V. TO CH1YC THVC HIN 

1. Các dãng b trrc thuc, cp üy dãng các cp t chirc hQc tip, quail trit Va 
xây drng chucrng trInh, k hoach trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt; xác djnh 
vic chuyn sé, là mt trong nhUng nhim vi chinh trj trong tam cn tp trung chi 

dao, th chiic thirc hin 

2. Dãng doàn HDND tinh, Ban Can sir Dãng UBND tinh chi dto vic rà soát, 
xây drng, bi sung các co ch, chInh sách d dy manh  chuyn dôi so trên dja bàn 
tinh; tang cix?mg giám sat vic t chirc trin khai th?c hin Nghj quyêt. 

3. Ban Can s1r Dãng UBND tinh chi do xãy dirng chiiong trInh, kê hoach thrc 
hin Nghj quyt; dua m1ic tiêu, nhim vi chuyn di s vào k hoach phát trin kinh 

- xã hOi  hang näm, 1ng ghép ni dung chuyn di s vào cãc k hoach, chuung 
trInh phát trin kinh t - xà hi tr9ng dim cüa tinh. Cii th boa ni dung Nghj quyêt 
thành các co ch, chInh sách, d an, dir an, dng thai b trI ngân sách và phân cong 
nhim vi cii th cho các Co quan, don vj, dja phucmg lien quan thc hin. Djnh k' 
tham mini cho Ban Thumg viii Tinh üy t chiirc so kit, tng kt Nghj quyêt. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, phi hçp vài Ban Can sr Dàng UBND tinh 
tham muu, chi dao  hi.rmg dn vic h9c tap,  quán trit, tuyên truyn, ph bin thrc 
hin Nghj quyt; dng thii chi dao  các co quan thông tin, truyn thông thuing xuyên 
thông tin vic trin khai, thirc hin Nghj quyt. 

5. Các s, ban, ngành, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các t chi:rc chInh 
trj - xà hi tinh, th chirc xä hti ngh nghip quán trit, tuyên truyên, triên khai trong 
h thng, don vj mlnh và phi hcp giám sat thrc hin Nghj quyt. 

6. Các co quan chuyên trách tham mi.ru, giüp vic Tinh Uy thuing xuyên theo 
dOi, kim tra, giám sat, don dc vic thirc hin trin khai Nghj quyt. 

Nghj quyt nay disçc ph bin tOi chi b, dãng viên và Nhân dan.!. 

Noi nhãn:  
-BanBIthii, 
- Các Ban Dãng Trung ixclng, 
- Ban Can sir Dãng ChInh phü, 
- Van phông Trung ucTng Dãng, 
- B Thông tin và Truyên thông, 
- Các ban xây di.rng Dãng Tinh Uy, 
- Các dông chI Tinh iy viên, 
- Các Ban Cn sir, Dng doàn, Dãng b) trirc thuc Thhüy, 
- Các sâ, ban, ngânh, MTI'Q, to chrc chinh tn - xà hi tinh, 
- Lãnh dao  Van phOng Tinh Uy, 
- Chuyên vién Tong hcrp-VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh üy. 

Dng Xuân Phong 
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