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Ttr-hi Nghi quyt s 27-NQ/Tw cfla Hi nghj 1n thfr bay 

Ban Chap hành Trun wng (khóa X ye "Xây drng di ngü tn thirc 
trong th&i k day ininh Cong nghiép hóa, hiên di hóa" 

Thirc hin Nghi quy& s 27-NQ/Tw ngày 06 tháng 8 närn 2008 cüa Hi nghj 1k thi'r bay Ban Chap hànli Trung xang (khóa X) v 
"X&y dyng di ngi trI tlthc trong th&i 

k) day rnçznh cong nghiep hOa, hiçn dii hóa", Tiithüy Binh Di.rung xay dimg Chixong trinli hàrih dQng thirc hin Nghi quyêt voi các ni dung cii the nhu sau: 
I. TUEXC TRANG DOT NGU TRf TffUC T1N BIH DU'UNG (1997- 2008). 
Hin nay, tr1thirc có mat tong hk h& cac lTnh vrc hot dng cüa Tinh. Trong h thông chmnh ti-j, so tn thirc lam cong tác lnh dao, cong tác quãn 1 kinh M, quãn l x 

hôi thng nhanh Xu hiiong tn thrc hoa, chuyên mOn hoa can bO, cong clarc, viên clirc 
trong b may cac ca quan chmnh quyên, doàn the, 1irô iucTng vu ang dang phát trik 
mç.nh m. Mat khác, BInh Dixcrng có toe d phát triên cong nghip. và do thj hóa nhanh 
nên cüng là nai thu hut nhiêu fri thc trong cá nu6c dn lam vic a các doanh nghip trong các khu, ciim cOng nghiêptrên da bàn Tinh[*].  

H.0 h& tn thCrc ciia Tinh xu.t than tCr gia dinh nOng dan, cong nhan, có truyk 
thông cach mang, dtrc dao tao ti.r nhiêu nguon khac nhau, pinrong thixc dao tao da 
dang Nhm chung, doi ngii fri thuc cua Tinh co tmh than yeu nixoc, tu ton dan tOc, tin 
tu&ng vâo dtx&ng lOi dOi m&i cüa Dãng; phân ithi có trách nhiêm, tâni huyêt, không 
ngfrng tim tOi, hgc hOi dê n&n bat tn thtrc moi, có lôi song lành mnh, ton tr9ng k cuong, phép niiOó. 

Thai gian qua, viêc tp hp, doàn kt rng ri, khuy&i khIch, t.o diu kin, b tn, 
sü diing, di ngô di ngu tn thrc tham gia vao các lTnh viré kinh tê - xà hi, hot dng 
nghin ciru khoa hçc cüa Tinh dã cO bi.râc phát tniên niai. Hoat dQng cüa Lien hip các 
Hôi Khoa hoc K thuât Tinh, HOi VAn hoc Nghe thuât Tinh, cac Hôi nganh nghe khac d hlnh thãnh và phát tniên, dan thrçc tAng cu&ng, cüng co, nàng cao chat hz?ng, gop 
phân tIch cuc trong viêc thu hut, dng viên di ngii frI thirc tharn gia vào chuong trinh 

i*ITfi dn tháng 8/2008, s6 can bQ, cOng chOc, viên chrc toàn Tinh là 21.897 ngi.thi; trong dO, s cO trinh dO dai h9c là 6.516 ngirà (chim 35,28 %), sau ai hçc là 317 nguOi(chjOm 1,72 %). 
Tong so can bQ cüa Dâng, Mt trn TO quoc, các doân the chinh tr Tinh Va các hiiyn, thj Oy là 1.113 

ngui; frong dO, so cO finE dO dai hçc là 571 (t' l 51,30 %), saii di hc 8 d/c (0,72%). 
Di v&i x, phi±ng, thi tràn, thug sO cap Oy viên là 878, frong dO, sO cO trinh dO dai h9c là 103 (t i 

11,73%); thng s6 can bO cong chirc là 717, trong dO, dai hoc là 57 (t' l 7,95%). Ngoài s fri thirc lana vic trong càc cc quan Nliã nuUc, Tinh cO 675.305 lao dOng dang lam viOc trong 
cãc thành phn kinh t trén dja bàn TinE, trong dO cO 22.274 lao dng cO trin.h dO dth hçc (t lO 3,3%). Tuy 
nhiên, dOi ngO nay thuäng khOng on dirih. 
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phát triên kinh t - xã hi cüa Tinh. Ben cnh do, TinE luôn quan tam, h trçY và tao 
diu kin, dng th6i huy dng di ngü frI thic tir các tinh, thành trong khu v'rc tham 
gia vào sr nghip phát triên cüa Tinh ahu: nghiên ci'ru khoa hcc, tu van, phàn bin, 
chuyên giao cong ngh vào san xuât và dôi song, nâng cao chat luçng trong giáo dic 
và dà.o t.o, chàm sOc sic khoê nhâii dan. 

Trong thirc t, nhng thành tru v kinh t — xà hi cüa BInh Duong thô'i gian qua 
dêu cO sir dóng gop dang kê cüa di ngfl tn thirc dang song và lam vic trên d4a bàn 
TinE và các tinh, thânh lan can. 

Tuy nhiên, ben c.nh nhng mt tIch circ nêu trên, cong tác tn thirc và dOi  ngü trI 

thirc cüa TinE vn con mt so van dê hn chê can sam du'çc kh phiic nhir: 

Mc dü TinE có quan tam dn cong tác dào to ngun nhân lirc cht lung cao 
nbung trong thc hin cOn gp nhiêu khó khàn, vuâng mac ye cache chinE sách, trInh 
d ngoi ngfi... Vic dào to tn thc chua gn kêt và dáp ing dugc yêu càu phát triên 
kinh tê .- x. hi kM nhanh cüa da phi.rang. 

Ca c&u ngãnh, ngh trong di ngfl tn thirc chua can d6i. Hin nay, vn cOn thiu 
nhthig can bQ giôi ye quãn l kinh tê, quàn i x hi, diêu hành doanh nghip lam an 
vO'i nuóc ngoài, nEat là trong các linh virc müi nh9n nhu: cOng ngh cao, din ti:r, tin 
h9c, tài chinh... 

Do yêu cu sinh hot, h&u ht tn thrc nói chung, kê ca trong lInE vrc nông nghip 
dêu có khuynh huàng song va lam viêc & dO th. Vi vy, tiên tnInh cOng nghip hóa, 
hiên dai hoa nông nghiêp nông thôn vn con môt sO kho khän nhât dinE, trong do viêc 
thiêu can b khoa hgc cOng ngh cOng tác tai  co s&là van dê can quan tam. 

Nhmn chung, nang hrc di ngu tn thirc ciia TinE chua ngang tam v&i dôi hOi cüa 
cong cuOc day manE cong nghip Ma, hin di hOa dat nuO'c; So frI thic cá trinh d 
tnên dai hoc co kha nang tr nghiên ciru, dê xuât nhüng chu truang, gial phap cho TinE 
trong phát ttiên kinh. tê - xa hi t lê cOn thap. So vài nhii. câu hien  nay, hâu hêt các 
ngànb tnong TinE van cOn thiêu nhang frI thirc có kinh nghiem trong nghiên ci:ru 
chuyên san, co tninh do nang lirc va tay nghê cao tnong cac hoat dOng nghiên cuu khoa 
h9c, chuyên giao, phô biên nhang thành tiru khoa h9c cong ngh., tu van, phãn bin Va 
giám djnh x. hi. 

Nhüng h?n  ch, yu kern cüa dÔi ngü tn thc cO nEiu nguyen nhn, nhirng chü 
yêu là: 

- Mt s cp üy, chinh quyn chira nhn thCrc dy dii v yêu cu xây drng ngun 
nhãn lijc có tnmnh d cao dáp thig cho sr nghip cOng nghip hoá, hin di hoá, do thi 
hoá cüa Tinh nên vic phát buy vai tnO di ngü trI thirc &. da phLro'ng, dan vi và vic 
quy ho?.ch dào t.o di ngü tn thi'xc tnê chira di.rçxc quan tam dung mic. 

- Vic tp hçrp di ngü tn thic tnong Hi Lien hip các Hi Khoa h9c vâ K thu.t 
Tinh, Hi Van hçc và Ngh thut TinE rnâi chi drng li trong dQi ngfl can bO,  cong 
chCrc, viên chi.rc Nba nir&c; nhiêu lirth virc, ngành, nghê quan tnQng hoc mO'i hinh 
thânh chira cO tO chuc hi nên vic tp hp và phát huy tiem 1irc cüa di ngü tn thuc 
trong toàn TinE trên mt sO linE vrc thO'i gian qua cOn khó khan. Tnong khi do, chua có 
si:r phoi hcTp dông b giüa các co quan ch(rc näng dê quàn 1 di ngü tn thirc nOi chung, 
nhât là fri thirc lam viec tnong các thàrth phân kinh té ngoài khu virc Nba n'Lr&c 
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- ChInh sãch thu hut ngun nhn 1irc ciXa Tinh chixa that  sçr h.p dn di vói ngu&i 
da ph'wng khác d6n Tinh cong tao O cáo ca quan trong h thông chinh tr. Vic âo 
tao trI thirc chiia chü tao nguôn tCr bc trung hgc phô thOng. Thiêu chinh sách dt phá 
tong vic phát hin, dào tao  các tài nAng fré. 

- Vói tinh th.n yeu nixoc, phn ló'n trI thic d vuçt qua nhUng khó khn. ye diu 
kin lam viêc, ye dôi sng... d sang tao,  cOng hin. Tuy nbiên, trong Co ché th 
tnràiig, mOt so it lii thiXc chy theo lôi sng thirc ding, miru câu lçii Ich cá nhân gim 
süt do dirc nghê nghip, thiu hoài bão và chi phAn dâu vacm len ye chuyên mon. 
MOt ho phân tn thirc tré hiên nay có xu hràng cho rng chi can giOi chuyên môn, lam 
viêc có thu nhap cao là duac, xem nhç yCU to do dc Va thirc chinh trj. 

II. MIJC TIEU, NT1IM VIJ VA GIAI PHAP XAY DUNG 1)01  NGU TRI 
TE[UC TRONG TH1 K BAY MANH CONG NGfflP HOA, fflN 1)4.1 BOA 
DAT MXOC. 

1. Miic tiêu. 

BO sung va thi.rc hiên Co hlêU qua chiên liroc phat triên dôi ngü tn thuc cua Tinh 
dn nm 2020 vâi chat lugng cao, có so lung va Co câu h 1, dáp ing nguOn nhân 
lc cho milc tiêu den nm 2020 BIrth Duong tth thành dO th loai I trçrc thuc Trung 
uolig. 

2. Nhim vii và giãi pháp. 

2.1. Tio diu kiin thun 4ri cho hoçzt d3ng cüa trIthár và thy'c hin clzInh sdch 
tr9ng ding, ttai ng trIth&c. 

• - Trong nhün näm tnràc m.t, vn diing các quy djnh cüa Trung i.rcing, tip tic b 
sung, hoan thin và ban hành mài cáo van ban theo thni quyên cüa Tinh dê Co the. thu 
hut và huy dQng ithi8u hon ntta si.r dóng gop cüa dOi  ngü tn thirc cho sr nghip phát 
trien kinh tê - xa hôi ciXa Tinh. 

Rà soát. cáo chinh sách hin 06 d tang chi ngân sách tr ngun ngan sách da 
phi.rang, bão dam tn thirc &rçrc hixàng dày dü lc1 lob v.t chat, tinh than thong x1r11g vâi 
két qua lao dQng sang t?o.  Thng müc dâu ti.r nhung bão dam hiu qua sü dimg vOn dâu 
tr tir ngân sách cho cáo lTnh vrc hoat dng cüa tn thirc. Tp trung triênkbai, thi:rc hin 
cá an dà dixçic Uy ban nhân dan Tnh phê duyt có lien quan den di nga trI thüc. 

- Vn diing chInh sách tài chinh phü hcrp d thu hut, tp hcrp tn thirc trong và 
ngoài TinE tIch C1IC tham gia phát trin kinh té - xa hi, hcip tác dà.o tao,  nghiên cáu 
khoa h90, chuyên giao cOng ngh mdii... Tr9ng dng, dãi ngO nhüng tn thirc có dóng 
gop thiêt thirc,. hiu qua vào sir nghip cong nghip boa, hin dai  hoá, do thj hóa cüa 
Tinh. 

- Tip tiic thirc hin cong tác quy hoach, dào tao,  b nhim can b là trI thirc trong 
h thông chinh trj, quy dnh rO tnách nhim cüa cáo co quan quail 19 cn b trong vic 
tiên ci:r và sü ding tn thi±c. Thirc hin ngày cãng tOt han tInh cong khai, minE bach 
trong cáo khâu tuyên ding, bô tnl, dnh giá và bô nhim can bO.  Xây drng và thrc hin 
chInh sách dài ng tn thiirc trên co sä dánh giá dthig phâm chat, nAng lirc Va kêt qua 
cOng hin. CO chinli sãch dac bit di vc5i nhân tài. 

Thuc hành dan chiX, ton trQng và phát huy tu duy dOc  1.p trong hoat dng nghiên 
cü'u, cãi ti&n, sang tao  cüa trI thic vi rn1ic tiêu daii giàu, nuOc manh,  xä hi cong bang, 
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dan chü, v.n minh; tao môi tnrng và diêu kiên thu.n lai cho cáo hot dng ngiê 
nghip cüa trI thirc. 

- Hoàn thin Va thuc hin các co' ch, chInh sách d dng viên, tiêp ti1c sl~ diing 

chuyên môn, nghip viii dôi v&i nhthig trithic có trinh d chuyên mon cao, näng 11:10 Vâ 

sirc khoê nh.rng däi hêt tuOi lao dng; ho trg' dOi vOi frI thic có hoàn canE khó khän. 

Th1:rc hin t& chü trtrong cho vay tin di1ng hçc tp dôi vá'i sinE viên có hoàn cànhkhó 
khän; có chinE sách uu tiên chgn do'n v cOng tác theo chuyên mon duç'c dào tao phii 
hp vó'i yêu câu cüa TinE dOi vói sinh viên hgc tp giOi, tot nghip xuât sac các loai 

hInh hgc tip. Th1:.rc hin uu däi ye phi cap chuyên môn, diêu kin lam vip, sinh ho.t... 
di vó'i tn thic lam vic & vinig khó khn, tn thi±c là ngiiài dan tc thiêu so, nguài 

khuyêt tat. 
D tim hiu và dáp i.'rng tam tix, nguyen vçng cüa trI thü'c, 1ith dao Tinh dnh 1c' 

to chirc gp gO', doi tho.i và 1ng nghe kiên cüa di din fri thirc. 

2.2. Dy mcmli cong tác dào 4w, bi dwOsng  frI th&c. 

- Huy dng va si:r dmg Co hiu qua mi ngun d.0 tr d phát frin giáo dic và 

dào t.o. Bôi mOi phum-ig pháp day và hoc, tt1ng buâc nâng cao ti l chuân hóa và trên 
chuân di ngfl giáo viên; nng cao chat luqng giáo d1:Ic & thng cap hpc. Truó'c mat, 
só'm hnh thnh thiàng dai hoc Thu Dâu Mt và dua vào hoat dtng. Nang cap và phát 
huy nang 11:10  hoat dng cüa các tnxông trung hçc chuyên nghip, dy nghê hin có 
thành frua'ng cao däng gn vói chat luçrng dào tao; chü dng quy hoach qu dat, tao 
diêu kin thun 1i ye mat thu tu.c cho cáo nhà d.0 tix thuc cc thành phân kinh tê 
frong và ngoài nu&c xay drng mt s6 tmàng cao dang, .d.i hQc có chat lung cao tai 
Bmnh Duo'ng. 

Dào tao  frI thirc gn vo'i nhu cu ngu'ài hçc, nhu c.0 si~ dyng cüa h thng chinE 
tnj và nhu can xa hi. ng viên cac hoat dng nghiên ciu khoa h9c và chuyên giao 
cong nghê cua in thuc cho hO gia dinE, dan vi san xuat a dia phuong Khuyên khich 
sinh viên là ngLri dja phuong nghiên cfru khoa h9c ngay tü trong nhà tnrè'ng. 

- 
Kin tôàn và thng them chrc nãng cüa. Hi dng Tu van giáo d1:lc  nhäm th1:rc 

hiên co hiêu qua chinE sach dao tao, thu hut nguôn nhân luc cho Tmh Quan tam nguOn 
hQc sinh giOi & bc trung h9c phô thOng, tr do có kê hoch dào taodai h?n, kê Ca dua 

di dào tao & nu&c ngoài bang rthiu hinh thic, nhiêu nguôn kinh phI khác nhau, nEat là 
& các chuyên ngành ma TinE cO ahu câu bic thiêt. Trong dO, chii các dOi tLr9'Ilg là 
con em gia dinE ca bàn. 

KhuyênkhIch h9c sinE, sinE viên cO di&u kin tr du h9c và sau khi t& nghip trO' 
ye da phuong lam vic, CO kê hoach cu the de nâng cao trinh d chuyên sâu dôi vO'i 

trí thirc tré dä cO cOng hiên trong hoat dng th1:Ic •tin, fri thi.rc nguôi dan tc thiêu sO và 
trI thu'c n; 'bOi duO'ng, bO tic nhang van dé mO'i ye chuyên mon cho trI thjrc dang Cong 

tác, 

- Xây drng chin hxgc dào tao,  bi duo'ng fri thuc den nãm 2015 và nhUng nam 
tiêp theo, frong dO, dc bit chü trQng chInE sách dào tao  tài nng trê trén mi linE vrc 
khoa hoc, Khân trirang tuyên ch9n mt s can b tré có trinh d, cO khà näng phát trin 
dua di dào tao hr nay den nãm 2015, giup di ngü nay dáp ng du'qc nhang tiêu chun 
ye hçc vi và cO the tr& thành can b lnh dao, nghiên ciu chuyên sâu trong nhng 
ngành then chOt cua TInE. 



23. .Doàn kEt, tap Jw7 vàplzát huy vai tró cáa i ngü trz'thzc, xa hôi hóa 'ào tao r[tJuk. 

- TAng ciiông cong tác ttr ttr&ng, cung cap thông tin nhm giüp trI thirc nm vüng 
cac chü truung, chinhsách cüa Dãng, Nlha nuó'c và tinh hinh thirc tin cüa dât nuOc và 
dja phuong, tir do, thây rö trách nhiêm cüa minE dOj vói dat nuOc, dn tOc, doãn kt, 
lao dng sang tao, hoànthành tOt nhiêm vu trong thai k mái. Dng viên tiing trI thirc 
không ngthig h9c tp de nâng cao trinh dO chuyên môn, nghip vi; thi.c m duOng, 
rèn luyén ye dao drc, ban lTnh chinh tr dê th.t s1r là nhng nguai vCra có tài, vira có 
dao dirc, phát huy nhLhig phâm chat tOt dep nhu: lông yêu nuOc, tinE than trách nhim, 
tinE nhn van, IOi song có van hóa... 

- Tao ca hi d tn thtrc tçr nguyen di du trong vic truyn bá nhüng tn thurc ti&i 
b trong cong dOng, ap dçing có hiêu qua nhthig tin b do vào san xuât và dOi sang, 
gop phân thiet thirc nâng cao di song vt chat và tinh than cfia dác tng lOp than dan. 

- Lien hiêp cáo Hôi Khoa hoc vA K5 thuât, Hôi Van hoc và Nghe thut TinE diii 
mó'i nôi dung, phirong thi'rc hoat dng, tao môi trixng, diêu kin dé thu hut, phát huy 
nang h,rc sang tao va thirc tçr rèn luyên phâm chat d.o dirc cüa d1 ngü tn thirc. Xây 
dpng cci ché de cáo hi thành viên cüa Lien hip HOi thrc hin cáo dch vi công, giam 
sat hoat dQng nghe nghiêp theo tinh ththi tir chü ye tài chinE. 

- Xây dçrng chinE sách, cach h tra, tao hành lang pháp l thun lçi d bão dam 
quyên lai, trách nhiêrn ciia fri thirc lthi tham gia các hoat dng ti.r van, phân bin và 
giárn dnh cáo chü trt.rcmg, chmnh sách, cáo dr an pEat triên kinh té - x hOi  cüa TinE. 
Thu hut các nhà khoa hgc có trinh dO cao, các nha quãn l kinh tê giOi 0 trbng và ngoài 
TinE, kê ca nguäi Vit nam dnh cu a nirOc ngoài có nhu câu ye hoat dng vâ sinE 
song lâu dài ti TinE. 

Khüyn khIch các thành phn kinh t dào tao hoc nâng cao tr.mnh dO chuyên mOn 
cho trI thic; du tir cho nghiên ciru khoa h90 phiic vi,i san xuât, kinh doanh tCr yeu cau 
cüa doanh nghiêp. 

- Chu trong tao diu kin thun lcii cho các Hip hOi, ca sO dào tao trên dja bàn 
TinE mO rng hçrp tao và giao km quoc tê ye khoa h9c và cong ngh, giáo diic và dào 
tao, ytê... 

2.4. Nâng cao chói lwpig cong tác lãnh tzo cila Thing a'6i vái ôi ngü tn tin?c. 
Cp ur va chinE quyn các cp cn xác djnh du ttx cho phát trin dOi ngü trI thüt, 

nE&t là trong lInh vrc khoa hpc và cOng ngh, giáo d1ic và dào tao, y tê, van hóa- vAn 
ngh, quàn lv.... . là dâu ttx cho sir phát trien ben vthig, I day chInh là mOt  trong nhng 
ngun lrc quahtrong quyt djnh thc dO và kêt qua cUa sr nghip cong nghip hóa, hien 
di hOa cüa TinE trong th&i gian sAp tOi. Tü' do, tang cirOng cong tao 1nh dao, eEl dao, 
xem day là nhim vi thu6ng xuyên nhAm vn dng, t.p hcp, doàn kêt trI thuc trong 
tinE, trong nixOc, k Ca tn thirc ngi±i Vit Nam 0 nLrO'c ngoài có nh&ng dóng gop cu 
th dôi v0i Tinh. 

Trong vic quàn l và sur diing tn thuc, thc hin cáo phuo'ng thuc phü hgp, linE 
ho.t d phát huy cao nEat nAng 1rc cong hiên cUa tn thuc. 
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III. TO CH(JC THVC  HIJN. 

1. Trên ca sO nghiên ciru quán trit Nghj quyt Trung uong, Chu'ang trInli hành 
dông cüa Tinh iy, các huyen, thi iy,  dàng üy trirc thuc Tinh fiy xây dirng chuong 
trInh, k hoch thrc hin a ngành, dia phuong ye "Xáy dg d5i ngü trI thzc trong 
th&i k)) day in nh cong nghip hóa, hiën dat hOa" và to chiirc triên thai tai can h, dàn'g 
viên, cong chi'c; dày mnhtuyên truyên trong nhân dan. 

2. Ban can sr Dãng Uy ban nhân dan Tinh cii th boa Chuung trInh hàrth dng 
cüa Tinh üy thnh kê hoach phân cong cho các co quan chuyên mon tp trung thiic 
hiên trong trng giai doan; giao mt co quan thng nhât quàn 1 di ngQ tn thüc, trong 
dO co trI thüc & cac doanh nghip ngoài rthà nuOc trên dja bàn Tinh; dông thai, rà soát 
h thông các van bàn lien quan den dào tao, bôi du&ng, trpng dpng, dãi ng và ton vinh 
trI thi.rc dê sira dOi, bô sung, ban hành mOi phü hpp vic thrc hin Chaoiig trinh hành 
dngnày. 

3. Cáo cp üy co s& phi hcp vO'i lanE dao  co quan, don vi thra ni dung xây 
dimg di ngfl tn thirc vào kê hoach dào tao,  bôi throng can bO,  cong chic cüa dia 
phuong, co quan, don vi Cac cap uy dia phuong co trach nhiêm lanE dao, chi dao Hôi 
dôngnhân dan, Uy ban nhân dan cüng cap th chê hóa các nhim vi,i và giãipháp trong 
Chirang trinh hành dng nay thành cac chuong tninh, kê hoach cii the dê thi,rc hin 
thang lçi Nghi quyêt so 27-NQ/TW cüa Trung ircrng. 

4. Các dng chI iy viên Ban Thu&ng vi TinE üy, Tinh ñy vién, thu truOng các 
s&, ban, ngành, doàn the có trách nhiêm tp trung chi dao,  thrông xuyên kiêm tra, 
don dOe qua trinh 'thrc hin Ngh quyet & di;a phuong, linh vrc nià rnInh duçc phân 
cOng ph1i trách, 

5. Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hap vói can Ban xây dirng Dàng, Van phOng 
Tinh uy huong dan cac nganh, dia phuong quan triêt va thuc hiên Nghi quyet, thuong 
xuyên giám sat de tham mun cho Ban Thuàng vu Tinh üy so, tong kêt, ki;p thà chi dao 
nhärn thuc hiên thäng 1Di Nghi quyêt cña Trung uong và Chucrng tninh hành dng cüa 
TinE üy tr dày den nàm 2020. 

T/M BCH BANG BQ TINH 
Noi nhân: 

- Ban Bf thu Trung uong Dáng. 
- Van phOng Trung uung. 
- Ban Tuyen giáo Trung uong. 
- Cãc d/c Tinh iy viên. 
- Các Ban can sir ãng, Dàng doàn. 
- Các sO, ban, ngành, doàn the, Mat  trn TO quOc Tinh. 
- Các huyn, thj üy; Dãng Oy trirc thuôc. 
-LtruVPTU. 
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