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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người
ñứng ñầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019
Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã xác ñịnh mục tiêu
tổng quát phát triển kinh tế xã hội năm 2019: “Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng
kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch - dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao
năng suất lao ñộng. Tập trung cải thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh ñể phát triển
doanh nghiệp và ñẩy mạnh ñổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với bảo ñảm
an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. ðổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản
biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị gắn với phòng,
chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống"; Chủ ñề của năm:"Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống chính trị".
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND ngày 01/01/2019 của UBND tỉnh
về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; ñể tiếp tục phát huy
những kết quả ñạt ñược trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các
nhiệm vụ sau:
I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG
NĂM 2019
1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người ñứng ñầu; tập trung thực hiện cải cách
hành chính toàn diện, thực chất; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế;
chuẩn bị ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội XIII của ðảng
1.1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
ñề cao vai trò, trách nhiệm người ñứng ñầu trong hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị, chỉ ñạo
sâu sát, ñiều hành quyết liệt, ñồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp ñã ñề ra trong
năm 2019, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý, giải quyết những hạn chế,
bất cập của ngành, lĩnh vực phụ trách; ñổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt ñộng,
ñiều hành; tạo sức lan tỏa về khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ñến cộng ñồng
doanh nghiệp và người dân.

