
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC            
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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 
của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025  
-----

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nội dung chủ yếu, các nhiệm vụ trọng
tâm đã xác định trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của
Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Chương trình hành động số 06 của Tỉnh ủy),
gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-
2025, sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống.

2. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở phải thống nhất nhận
thức và hành động, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;
khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, trong đó phải cụ thể hóa 03
khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-
2025 thành các kế hoạch chuyên đề. 

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,
giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ
mới,  trên cơ sở bám sát những quan điểm, định hướng lớn và những nhiệm vụ
trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, đổi mới,
sáng tạo và quyết tâm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Các  chi  bộ,  đảng  bộ  cơ  sở  bám sát  Công  văn  số  205-CV/HU  ngày
03/3/2021  của  Ban  Thường vụ  Huyện  ủy  về  Quán triệt,  triển  khai  thực  hiện
Chương trình hành động số 06-CTr/TU để tổ chức  nghiên cứu, quán triệt,  phổ
biến, tuyên truyền Chương trình hành động cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn
vị mình nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình
triển khai thực hiện.  
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- Cơ quan thực hiện:  Các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận, các đoàn thể.

- Cơ quan theo dõi: Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc, hướng dẫn việc triển khai của các cấp, các ngành và tổng hợp, tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo
quy định.  

2. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06 của Tỉnh
ủy. 

Trên cơ sở nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 06 của Tỉnh ủy, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động
số 01-CTr/HU ngày 16/9/2020 của Huyện ủy (khóa XII), các cơ quan tham mưu,
giúp việc của Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể huyện và các cấp ủy cơ
sở phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch phải gắn với
Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ mình, nhiệm kỳ 2020-2025 và phải phù hợp
với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; phân công cụ thể trách nhiệm
của tổ chức, cá nhân; xác định rõ thời gian triển khai và hoàn thành; kiểm tra, đôn
đốc thường xuyên nhằm bảo đảm thực hiện đạt kết quả.  Theo đó, rà soát điều
chỉnh, bổ sung các kế hoạch đã ban hành để không bỏ sót nhiệm vụ và phù hợp với
điều kiện, tình hình thực tế. 

-  Cơ quan thực hiện:  Các  cơ  quan tham mưu,  giúp việc  của  Huyện ủy,
UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể huyện và cấp ủy cơ sở.

- Cơ quan theo dõi: Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện của các cấp, các ngành, nhằm bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của
Huyện ủy tại Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 16/9/2020, hoàn thành
công việc này chậm nhất cuối tháng 6/2021.

3. Về xây dựng các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo Chương trình hành
động số 06 của Tỉnh ủy.

3.1. Năm 2021: Đối với các Nghị quyết chuyên đề do Tỉnh ủy ban hành: 

(1) Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm
2025. 

(2) Về  phát triển  công  nghiệp  -  tiểu thủ  công nghiệp  đến năm 2025,  định
hướng đến năm 2030. 
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(3) Về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

(4) Về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội đến năm 2025. 

(5) Về phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số.

- Cơ quan chuẩn bị các nội dung trên trình cho Huyện ủy: UBND huyện. 

- Thời gian hoàn thành: Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản
giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3.2. Năm 2022: Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo triển khai thực hiện Quy
hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Cơ quan chuẩn bị nội dung trên trình cho Huyện ủy: UBND huyện.

- Thời gian hoàn thành: Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản
giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện 03 khâu đột phá
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra(*). 

- Cơ quan thực hiện: UBND huyện và các cơ quan có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy.

- Thời gian hoàn thành: Chậm nhất trong quý II/2021; sau đó cập nhật, điều
chỉnh cho phù hợp khi có kế hoạch của UBND tỉnh về nội dung này.

5. Phát động mạnh mẽ và nâng chất lượng các phong trào hành động cách
mạng, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, trong
xây dựng chương trình,  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, các cấp,  các
ngành phải cụ thể hóa và triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định
trong Nghị quyết đại hội cấp trên và cấp mình, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công
tác dân vận, chú ý quan tâm giáo dục truyền thống, khát vọng xây dựng quê hương
cho đoàn viên, hội viên; đồng thời xác định rõ những vấn đề bức xúc, nổi cộm để

(*)
  

(1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật hành chính, bảo
đảm kỷ cương pháp luật, nhất là trên lĩnh vực đất đai, rừng, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý tài chính và tài
sản công.
 (2) Sớm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư ở những vùng khô hạn, khu
vực còn nhiều khó khăn.
(3) Chấn chỉnh, nâng hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng
nguồn nhân lực, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp,
các ngành.
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tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả nhằm tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong
năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cơ quan lãnh đạo thực hiện: Ban Thường vụ Huyện ủy, Các cấp ủy cơ sở

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Mặt trận, các đoàn thể huyện

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

 III. Tổ chức thực hiện

1. Phát huy đúng mức vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức
đảng trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp,
nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tăng cường công tác kiểm tra,  giám sát việc triển khai thực hiện Nghị
quyết; chú ý đề cao trách nhiệm của các đồng chí Huyện ủy viên và Ủy viên Ban
Thường vụ Huyện ủy được phân công theo dõi, phụ trách lĩnh vực, địa bàn trong
công tác này. 

3. Định kỳ hàng năm, các cấp ủy cơ sở, mặt trận, các đoàn thể tổ chức sơ kết
đánh giá việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội
Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra để rút kinh nghiệm và kịp
thời rà soát điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm
thực hiện đạt kết quả. 

4. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc  việc
triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                                   T/M HUYỆN ỦY
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),                                                              BÍ THƯ
- Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy,  
- Thường trực HĐND, UBND huyện, 
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. HỒ-85    
                                                                                               Nguyễn Hồng Pháp
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