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GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO
 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII 

CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN
------

Nội dung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện đồng ý hoặc không 
đồng ý; tham gia sửa đổi, bổ sung các nội dung chủ yếu sau:

I- Về vấn đề chung
Đề nghị cho ý kiến về: 
- Bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, tiểu mục trong dự thảo Báo cáo chính trị 

đã hợp lý chưa? Việc cân đối dung lượng trong các phần, mục, tiểu mục như vậy đã 
phù hợp chưa? Trường hợp cần điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào cho đảm bảo? 
Về chú thích, số liệu cần điều chỉnh, bổ sung thêm như thế nào?

- Chủ đề Đại hội: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực; đổi mới, sáng tạo, hội nhập, đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, 
bền vững”.

II- Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đề nghị cho ý kiến về: 
- Các nhận định chủ yếu về thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 

tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (các đầu mục 
in đậm trong dự thảo báo cáo). 

- Đánh giá tổng quát về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: Kinh tế 
duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng 
dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng 
tâm và Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 được cụ 
thể hóa và triển khai tích cực; tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước 
được khai thác hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện và 
nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Các lĩnh vực văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân tiếp tục 
được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn 
xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện 
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cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
uỷ được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có 
nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Nội bộ cấp uỷ đoàn kết, thống nhất, 
sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.

- Những hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội,  
quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm nêu 
trong Dự thảo báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa? Nguyên nhân nào cần nhấn mạnh 
để tập trung khắc phục, sửa chữa trong nhiệm kỳ tiếp theo?

- Một số kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVI đã bao quát và toàn diện chưa? Cần bổ sung thêm nội dung gì?

III- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025
1- Về bối cảnh, tình hình: Đề nghị cho ý kiến về dự báo bối cảnh, tình hình 

những năm tới, những thuận lợi, thời cơ với những khó khăn, thách thức và yêu cầu 
mới đặt ra.

2- Về phương hướng và mục tiêu tổng quát
- Đề nghị cho ý kiến cụ thể về phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025: Nội dung 

phương hướng đã phù hợp với tình hình, xu hướng và tiềm năng của tỉnh chưa? Cần 
điều chỉnh, bổ sung gì không?

- Đề nghị cho ý kiến về mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu hợp lý. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố và giữ vững vị 
trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mục tiêu tổng quát đã thể hiện tính bao quát của Báo cáo chính trị và quyết tâm 
của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh chưa? Đề nghị cho ý kiến 
nhất là mục tiêu “Củng cố và giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền 
núi phía Bắc”.

3- Về một số chỉ tiêu đến năm 2025
Đề nghị cho ý kiến về số lượng, nội dung 16 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong dự thảo 

Báo cáo chính trị? Nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm, 
tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, thu ngân sách, xây 
dựng nông thôn mới, giảm nghèo... 

4- Về các khâu đột phá 
Đề nghị cho ý kiến về 3 khâu đột phá: 
- Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh.
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- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông và đô thị động 
lực theo hướng bền vững, liên kết vùng. 

- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; tập trung vào các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao.

* Việc xác định 3 khâu đột phá trên đã phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn 
hợp lý chưa? Thứ tự sắp xếp của 3 khâu đột phá? Có cần bổ sung, điều chỉnh gì không? 

5- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
5.1- Về nhiệm vụ trọng tâm
Đề nghị tham gia ý kiến về nội dung và thứ tự sắp xếp của 5 nhiệm vụ trọng tâm:
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công 

nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Nâng cao năng lực 
cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh 
tế - xã hội, trong đó ưu tiên cho các khâu đột phá.

- Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất 
vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng 
nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ.

5.2- Về giải pháp chủ yếu
Đề nghị cho ý kiến về những giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã 

đáp ứng yêu cầu nêu trong chủ đề đại hội và thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm 
vụ trọng tâm, cũng như là yêu cầu của thực tiễn chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung thêm 
giải pháp gì?

(1)- Tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội

Đề nghị tham gia ý kiến về giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu:
- Đẩy mạnh phát triển du lịch, các ngành dịch vụ.
- Huy động nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng, tập 

trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, nông thôn.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, tập trung vào các sản 

phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao 
gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào một số 
ngành có tiềm năng, lợi thế. 

- Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các 
thành phần kinh tế.
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- Công tác tài chính, tín dụng. 
- Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ 

động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.
- Xây dựng và phát triển văn hóa, con người.
- Bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 
- Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao 

động, bảo đảm an sinh xã hội; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. 
(2)- Về bảo đảm quốc phòng, an ninh 
Đề nghị cho ý kiến về giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra; đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

(3)- Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng

Đề nghị tham gia ý kiến về giải pháp chủ yếu:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, 
đảng viên.

- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác tư tưởng, lý luận.

- Xây dựng Đảng về tổ chức.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
- Đổi mới công tác dân vận của Đảng.
- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò và hiệu quả 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.
(4)- Về xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đề nghị tham gia ý kiến về giải pháp:
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. 
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân 
chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6- Về tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Đề nghị cho ý kiến về tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trong nhiệm kỳ 2020-2025 “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.
IV- Ngoài những nội dung nêu trên, đề nghị tham gia ý kiến đề xuất thêm những 

vấn đề mới, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thời 
gian tới. 


