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                      lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

KHẨN 
 

Kính gửi: - Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể  

chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Hội Nhà báo tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

Để phục vụ công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước 

lần thứ XI, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và gửi các cơ quan, đơn vị, địa 

phương “Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” (có gửi kèm tài liệu). 

- Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền miệng, qua sinh hoạt Đảng và sinh hoạt 

của các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng. 

- Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết ngày 30/10/2020. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện và sử 

dụng tốt tài liệu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi,   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  

- Đăng trên website của Ban,                                           
- Lưu VPTU.                                                                                     
  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hà Anh Dũng 
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THÔNG BÁO NHANH 

Về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước 

 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(kèm theo Công văn số 02-CV/BTGTU, ngày 07/10/2020  

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội 

đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức 

thành công tốt đẹp. 

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 

Đại hội được tiến hành từ ngày 01 - 03/10/2020 tại Hội trường tầng 8, Trung 

tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước; tổ chức thành hai phiên: phiên trù 

bị (buổi chiều ngày 01/10), phiên chính thức (ngày 02 và 03/10). 

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - 

Sáng tạo - Phát triển. 

Chủ đề Đại hội được xác định: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy 

truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh 

tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. 

1. Phiên trù bị 

Phiên trù bị bắt đầu từ lúc 14h00 ngày 01/10/2020. Có 350/350 đại biểu chính 

thức được triệu tập có mặt, đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ 

tỉnh. Đại diện lãnh đạo Vụ địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ II - Văn 

phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

tham dự. Đã quyết định các nội dung sau: 

- Bầu các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội với sự biểu quyết tán thành 

của 100% đại biểu chính thức: 

+ Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X. 

+ Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí. Do đồng chí Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. 

+ Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 03 đồng chí. Do đồng chí Vũ Lương, 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng ban. 

- Thảo luận, thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội 

với sự biểu quyết tán thành của 100% đại biểu chính thức. 

- Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng. 

- Hướng dẫn sinh hoạt, chia tổ thảo luận và một số nội dung, yêu cầu chuẩn bị 

cho phiên chính thức của Đại hội. 
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2. Phiên chính thức 

- Đại hội chính thức khai mạc lúc 8h00 ngày 02/10/2020. Thành phần dự 

phiên khai mạc gồm có:  

+ Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và 

phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

+ Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ 

tịch Nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé. 

+ Về đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Đồng chí Mai Văn Chính, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn 

Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo 

Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương và Văn 

phòng Trung ương Đảng. 

+ Về đại biểu khách mời: 

Tỉnh Bình Dương: Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy Bình Dương và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương. 

Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Phước qua các nhiệm kỳ. 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy: Bộ Tư lệnh Quân Khu 7; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Bộ Tư lệnh Binh Đoàn 16; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,  Tổng 

Công ty Becamex IDC.  

+ Có mặt 349/350 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội. Trong đó: 49 

đại biểu đương nhiên, 300 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu 

(01 đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức); vắng mặt 01 đại biểu (có lý do).  

- Trong suốt hai ngày của phiên chính thức Đại hội có mặt 349/350 đại biểu. 

- Có 36 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh với gần 50 phóng viên tác nghiệp tại 

Đại hội. 

- Đại hội đã tiến hành các nội dung, xem xét, thảo luận, quyết định các công việc 

theo đúng chương trình đã được Đại hội thông qua và phiên bế mạc lúc 15h00 ngày 

03/10/2020. 

3. Các hoạt động liên quan diễn ra trong 03 ngày Đại hội   

- Ngay sau kết thúc phiên trù bị, vào lúc 16h00 ngày 01/10/2020, các đại biểu 

tham dự Đại hội đã tham gia Lễ phát động trồng cây "Nhớ ơn Bác Hồ" tại Công 

viên thuộc đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Xoài; trồng được 350 cây xanh.  

- Trước giờ khai mạc Đại hội, vào lúc 06h00 ngày 02/10/2020, các đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và cácđồng 

chí trưởng đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã dâng hương tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 
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- Vào lúc 20h00 ngày 03/10/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh 

diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội với chủ đề "Tự hào 

Đảng quang vinh", được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh 

– Truyền hình và Báo Bình Phước. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

khóa XI, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và thành phố Đồng Xoài; lực lượng 

vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân thành phố Đồng Xoài.  

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch và 350 đại biểu báo cáo về kết quả Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân tỉnh Bình Phước. 

 II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn 

thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra, đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW 

của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, Đại hội đã quyết định những vấn đề sau: 

1. Thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa X.  

2. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 

XIII của Đảng 

 Trước Đại hội, Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ 

sở và các tầng lớp nhân dân. Kết quả có 3.519 lượt ý kiến góp ý, trong đó đại hội 

cấp cơ sở có 2.980 lượt ý kiến, đại hội cấp trên cơ sở có 315 lượt ý kiến, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có 206 lượt ý kiến.  

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đăng ký 8 lượt phát biểu, tập trung 

thảo luận đối với Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội 

XIII của Đảng tiếp tục thảo luận, góp ý trực tiếp vào dự thảo văn kiện. Các ý kiến 

góp ý đều đánh giá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị 

công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc; có sự đổi mới nội dung và 

cách trình bày; đánh giá cao nội dung các báo cáo, có nhiều điểm mới, phản ánh tư 

duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. 

3. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh 

lần thứ X trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Sau khi xây dựng xong dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần 

thứ X trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ 

chức lấy ý kiến tại đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến của các đồng chí nguyên là 

lãnh đạo tỉnh và gửi lấy ý kiến Nhân dân.  
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Dự thảo Báo cáo chính trị đã được hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thống nhất đánh giá cao, trong đó 

có trên 1500 lượt ý kiến tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo báo cáo chính trị thông 

qua các kênh thông tin như: Hội nghị cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh có 12 

lượt ý kiến; Liên hiệp các Hội Khoa học tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện 

của đội ngũ trí thức có 18 ý kiến; MTTQVN và các đoàn thể tiếp nhận 529 lượt ý 

kiến; có 07 ý kiến góp ý thông qua Báo in Bình Phước và 977 ý kiến của các đại 

biểu tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.  

Tại buổi báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

có 9 ý kiến phát biểu và nội dung Thông báo kết luận số 153-TB/VPTW ngày 25 

tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Trung ương đảng về kết luận của đồng chí 

Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc 

cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình đại hội đại 

biểu đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã đăng ký 44 lượt ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến 

tham luận tại đại hội và thảo luận tại tổ đều đồng tình với những đánh giá về kết quả 

đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề 

cập trong Báo cáo chính trị; làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn 

chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; đồng thời cụ thể hóa hơn chỉ tiêu, 

nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

4. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội. 

 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm, 04 nhiệm vụ ưu 

tiên, 03 đột phá chiến lược, 5 giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực, với những nội 

dung chính như sau:  

- Mục tiêu chung: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công 

nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá 

trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành 

chính quyền điện tử, đô thị thông minh, 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. 

- Các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2025 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm.  

(2) GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD. 

(3) Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng: 46 - 48%, Thương mại-dịch vụ: 

36 - 38%, nông lâm thủy sản: 15 - 17%. 

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là 185.000 tỷ 

đồng. 
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(5) Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ - 18.500 tỷ đồng.  

(6) Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD. 

(7) Thành lập mới 6000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã.  

(8) Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 huyện được công 

nhận huyện nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố nâng cấp từ 01 đến 02 xã 

lên thành phường, thị trấn. 

(9) Có 70% trường đạt chuẩn quốc gia. 

(10) Phấn đấu đạt 10 bác sỹ và 32 giường bệnh/vạn dân; duy trì mức sinh thay 

thế, tăng nhanh dân số cơ học để có tổng mức tỷ lệ tăng dân số hàng năm từ 2% - 

2,5%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trẻ em được tiêm chủng; giảm tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

đạt trên 95%. 

(11) Phấn đấu hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, từ 70% trở lên thôn, ấp, khu phố được công nhận danh 

hiệu “thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa. 

(12) Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2000 - 2500 hộ nghèo. 

(13) Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm (cây điều và cao su) đạt 76,7%; có 

100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% dân số được sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

(14) Hàng năm có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên. Kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên. 

(15) Mỗi đoàn thể chính trị xã hội, hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở được 

xếp loại khá trở lên; mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Trên cơ sở báo cáo giải trình, tiếp thu của Đoàn chủ tịch về những ý kiến 

góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội và kết quả biểu quyết. Đại hội giao Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tiếp thu, hoàn chỉnh và lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi 

mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó lưu ý nội dung Chương trình hành 

động cần cụ thể, rõ ràng để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Về kinh tế 

Cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để đầu tư 

hiệu quả; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp, 

tác động tích cực vào sản xuất. 

 Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng. Trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống 

đường giao thông nội tỉnh và kết nối vùng; hình thành tam giác phát triển (Đồng 

Phú – Đồng Xoài – Chơn Thành): Tập trung nguồn vốn để triển khai thực hiện các 

công trình xây dựng cơ bản trọng điểm từ vốn ngân sách.  



7 
 

Hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng kỹ thuật chia sẻ dữ liệu 

bao gồm: đường truyền kết nối; thiết bị phần cứng; phần mềm quản lý; cơ sở dữ 

liệu; xây dựng chính quyền điện tử kết nối giữa chính quyền với người dân, giữa 

chính quyền với doanh nghiệp, giữa các cơ quan chính quyền với nhau. Vận hành và 

sử dụng hiệu quả Trung tâm Điều hành Thông minh cấp tỉnh (IOC). 

Xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung cấp tỉnh theo phương thức "đầu tư tư 

– sử dụng công” đảm bảo tiện lợi, hiện đại, tiết kiệm, phù hợp với đổi mới tổ chức bộ 

máy và cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động.  

 Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy nhanh hơn tỷ 

trọng công nghiệp, thương mại – dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; hỗ trợ, khuyến khích 

việc đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học vào sản xuất để theo kịp tiến độ cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Quy hoạch mới và mở rộng các khu công nghiệp tập trung; mỗi huyện từ 1 

đến 3 cụm công nghiệp. Ưu tiên thu hút theo cụm ngành công nghiệp chế biến sâu 

nông lâm sản (điều, cao su, gỗ, trái cây…), công nghiệp hỗ trợ. Lựa chọn ngành 

nghề sản xuất có công nghệ cao, giải quyết việc làm nhiều nhất cho lao động, sử 

dụng đất tiết kiệm và giá trị thu được trên một đơn vị diện tích đất cao, đảm bảo môi 

trường; triển khai thực hiện các dự án lớn do doanh nghiệp đầu tư vốn.  

Phát triển nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới với 03 nhiệm vụ trọng tâm: Tạo 

vùng nguyên liệu; chế biến; hình thành liên kết chuỗi. 03 ngành trọng điểm: Chăn 

nuôi; trồng trọt; lâm nghiệp. 03 sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: Chăn nuôi (heo, gà); 

hạt điều; sản phẩm từ gỗ. 03 giải pháp hỗ trợ tổng thể: Quy hoạch lại vùng sản xuất 

nguyên liệu; chính sách thu hút, hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao.  

Lĩnh vực thương mại xuất - nhập khẩu của tỉnh trong những năm tới cần chủ 

động tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, triển lãm quốc tế để tìm 

kiếm thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xúc tiến 

thương mại tại các thị trường mới.  

Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ như: Dịch vụ du lịch; Dịch vụ 

tài chính, tín dụng, bảo hiểm; Dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời quan 

tâm phát triển các loại dịch vụ khác như: logictics, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn 

pháp lý... theo hướng tiện ích, chất lượng và từng bước đáp ứng theo chuẩn mực quốc 

tế. 

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ làm nền tảng để nền kinh tế tăng 

trưởng chủ yếu dựa vào năng suất lao động, hàm lượng khoa học và công nghệ. 

Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

 Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước; Quản lý chặt chẽ tài 

chính, tài nguyên, môi trường và các nguồn lực hiệu quả; xây dựng các chính sách 

phù hợp, khuyến khích, động viên tinh thần, ý chí khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp 

đầu tư vào các sản phẩm chủ lực, lĩnh vực tiềm năng của tỉnh, các ý tưởng kinh 

doanh khả thi.  
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Triển khai thực hiện các chương trình hành động, trong đó quyết liệt 3 chương 

trình đột phá chiến lược, tạo bước chuyển và nền tảng tốt hơn cho phát triển giai đoạn 

tới: Đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng; Đột phá trong cải cách hành chính, mà 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Đột phá trong phát triển nguồn nhân lực.   

- Về Văn hóa – Xã hội 

Quan tâm đầu tư các lĩnh vực xã hội nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 

nhân dân để văn hóa thực sự trở thành nền tảng của xã hội. Trong đó con người 

được đặt vào vị trí trung tâm vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát 

triển. Phát huy văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, hàng năm tổ chức lễ hội văn hóa 

các dân tộc; hướng các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ thiết thực nhu cầu của 

các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 

tộc và triển khai thực hiện hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét và nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho đồng bào. 

- Về Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại 

Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, nhằm giữ vững chủ quyền biên 

giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng 

cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chú trọng đối ngoại kinh tế, thu hút đầu tư FDI. 

- Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 

- xã hội, các hội quần chúng; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với 

nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng; Xây dựng chính quyền tinh gọn, 

trong sạch, vững mạnh, năng động, quản lý, điều hành hiệu quả. 

Cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là phương hướng 

cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước 

thuộc về nhân dân.  

 5. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 

- Đại hội biểu quyết thống nhất 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XI là 53 đồng chí, danh sách giới thiệu ứng cử là 59 đồng chí. Đại hội tổ chức 

bầu cử và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Kết quả có 53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó: tái cử là 37 đồng chí, chiếm 69,8%; lần đầu tham 

gia cấp ủy là 16 đồng chí, chiếm 30,2%; cán bộ nữ là 16 đồng chí, chiếm 28,3%; 

cán bộ trẻ là 06 đồng chí, chiếm 11,3%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 05 đồng 

chí, chiếm 9,4%.  

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban 

Thường vụ gồm 15 đồng chí, trong đó: tái cử là 10 đồng chí, chiếm 66,67%; 05 

đồng chí lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 33,33%; có 06 đồng chí 

Ủy viên Ban Thường vụ là nữ, chiếm 40%. 
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Danh sách 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ khóa XI: 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi 

2. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng 

3. Đồng chí Trần Tuệ Hiền 

4. Đồng chí Lê Thị Xuân Trang 

5. Đồng chí Trần Tuyết Minh 

6. Đồng chí Nguyễn Hồng Trà 

7. Đồng chí Hà Anh Dũng 

8. Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh 

9. Đồng chí Nguyễn Minh Hợi 

10. Đồng chí Nguyễn Quốc Bình 

11. Đồng chí Bùi Xuân Thắng 

12. Đồng chí Nguyễn Tấn Hải 

13. Đồng chí Lê Trường Sơn 

14. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh 

15. Đồng chí Lê Hoàng Lâm 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử 

Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy khóa X và đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND 

tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.  

- Hội nghị Ban Chấp hành tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI 

gồm 11 ủy viên, trong đó: 09 ủy viên chuyên trách và 02 ủy viên kiêm chức (tái cử 

là 06 đồng chí, chiếm 54,54%, lần đầu tham gia là 05 đồng chí, chiếm 45,46%). 

Danh sách 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XI 

1. Đ/c Lê Thị Kim Dung 

2. Đ/c Phạm Công Đức 

3. Đ/c Bùi Thị Giang 

4. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh 

5. Đ/c Lê Việt Hùng 

6. Đ/c Đỗ Đức Hòa 

7. Đ/c Nguyễn Thị Loan 

8. Đ/c Vũ Lương 

9. Đ/c Trần Đức Nha 

10. Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng 

11. Đ/c Nguyễn Khắc Thọ 

 

Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, 

Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. 

6. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức 

và 02 đại biểu dự khuyết. Đó là những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất, trình độ, 

năng lực công tác, được đại hội tin tưởng, giao trọng trách đại diện cho ý chí, 

nguyên vọng của gần 37 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII 

của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy là đại biểu 

đương nhiên.  
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Danh sách 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết 

1. Đ/c Nguyễn Quốc Bình 

2. Đ/c Hà Anh Dũng                           

3. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh  

4. Đ/c Tôn Ngọc Hạnh                      

5. Đ/c Nguyễn Tấn Hải   

6. Đ/c Huỳnh Thị Hằng   

7. Đ/c Trần Tuệ Hiền   

8. Đ/c Nguyễn Minh Hợi   

9. Đ/c Nguyễn Văn Khánh 

10. Đ/c Huỳnh Anh Minh 

11. Đ/c Võ Sá 

12. Đ/c Lê Trường Sơn 

13. Đ/c Bùi Xuân Thắng 

14. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết 

15. Đ/c Lê Thị Xuân Trang 

16. Đ/c Nguyễn Hồng Trà 

Có 02 đại biểu dự khuyết 

1. Đ/c Trần Quốc Duy     

2. Đ/c Điểu Nen 

Phát biểu bế mạc, đồng chí  Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường hơn nữa sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí; chung sức, chung lòng; chủ động, sáng 

tạo; quyết tâm hành động; cải cách tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng 

lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

      BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY   
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