
 

 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

* 

Số  37 -CTr/TU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày  08   tháng  11  năm 2022 

 

CHƢƠNG TRÌNH 
công tác tháng 11/2022 

----- 

1- Về phát triển kinh tế, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, tăng cƣờng công 

tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trƣờng  

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội; Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, 

xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2022. 

- Phát huy hiệu quả Tổ công tác về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tập trung thực hiện quyết liệt các giải 

pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành 

Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc qua địa bàn và đặc 

biệt tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng 

hàng không Quốc tế Long Thành đảm bảo hoàn thành trong năm 2022; hoàn 

thành đúng thời hạn kế hoạch đã đề ra đối với các dự án trọng điểm, nhất là dự 

án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1); dự án đường 

Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

- Chủ động, phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến 

độ theo các chỉ đạo của Trung ương; nghiên cứu thành lập Ban cố vấn quy 

hoạch tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng huyện Long 

Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung nguồn lực đầu tư phát 

triển phù hợp cho huyện Long Thành nhằm tạo động lực phát triển cho toàn 

tỉnh. Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai dự án 

Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hoà 1.  

- Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhà 

ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch 

tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Thu hút đầu tư 

có hiệu quả, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, 
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nhà ở xã hội. Khuyến khích các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp sử dụng nhiều lao 

động, nhà đầu tư khu đô thị gần các khu công nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng 

nhà ở công nhân. 

- Tiếp tục bố trí hợp lý, hiệu quả nguồn lực nhà nước và có cơ chế huy 

động hiệu quả nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng 

cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

về: quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Trong đó, chú 

trọng công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất công, không để xảy ra việc lấn 

chiếm đất công; đất công phải được đấu giá minh bạch và đáp ứng yêu cầu phát 

triển của địa phương. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để đấu giá đất 

công vì mục đích đầu cơ đất; thúc đẩy công tác bồi thường, thu hồi đất để triển 

khai các dự án đầu tư trên địa bàn.  

- Kiểm soát hiệu quả thu hút đầu tư, cơ cấu lại mô hình kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu. Nâng cao tính sẵn sàng 

trong đón tiếp, thực hiện thủ tục, phê duyệt các dự án đầu tư. Thu hút đầu tư có 

chọn lọc, lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất, dự án tốt nhất, ý tưởng tốt nhất. Đồng 

thời, quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tìm giải 

pháp khắc phục các dự án chậm triển khai. Ban hành và triển khai Chỉ thị của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xử 

lý các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh (sử dụng vốn ngoài ngân sách và ngoài 

khu công nghiệp) chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc và thu hoạch vụ Hè Thu, xây dựng kế 

hoạch và triển khai gieo trồng vụ Mùa; xây dựng các mô hình sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả để triển khai nhân rộng; đẩy nhanh tiến độ xây Đề án phát triển 

nông nghiệp hữu cơ, Đề án phát triển vùng sản xuất tập trung, Dự án đánh giá 

đất nông nghiệp; nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch lại không gian mặt 

nước tại các vùng nuôi cá bè; ban hành Hướng dẫn về quy trình kỹ thuật nuôi 

thủy sản lồng/bè; kiểm tra tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để thực hiện dự án; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất 

lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; theo dõi, kiểm tra công tác 

đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2022. 

- Kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm những 

trường hợp gây ô nhiễm môi trường; triển khai các biện pháp giải quyết tình 

trạng ngập úng cục bộ tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm về xả rác, xây dựng trái phép, lấn chiếm sông, suối, kênh rạch...; theo 

dõi các khu xử lý chất thải thực hiện triển khai các hạng mục xử lý chất thải 

sinh hoạt; tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc phân loại 
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rác tại nguồn. Nghiên cứu các giải pháp tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước 

sinh hoạt từ hệ thống cấp nước tập trung, kiểm soát và có lộ trình giảm dần việc 

sử dụng nước ngầm. 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, điều hành, bình ổn giá, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả; giám sát 

thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá 

(xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, giá cước vận tải sách giáo 

khoa, dịch vụ khám chữa bệnh…). Thực hiện văn minh thương mại trong đô 

thị; vận động, giáo dục, xử lý vi phạm trong việc lấn chiếm lề đường để mua 

bán, chấn chỉnh vệ sinh, an toàn, văn minh các chợ truyền thống và các điểm 

kinh doanh xăng dầu trong toàn tỉnh. 

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan 

trọng; trong đó các cấp, các ngành cần tập trung nghiên cứu, huy động nhiều 

nguồn lực đầu tư vào du lịch để tạo bước đột phá; phát triển du lịch chất lượng 

cao, đẳng cấp, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển 03 loại hình du 

lịch của tỉnh là: du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - nông thôn và du lịch về 

nguồn - tâm linh để tạo thương hiệu cho du lịch Đồng Nai. Chỉ đạo các ngành, 

các cấp tập trung công tác quy hoạch tổng thể, khai thác, định hướng phát triển 

tuyến sông Đồng Nai từ huyện Tân Phú đến thành phố Biên Hòa và các vùng 

có sông đi qua. 

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, tình hình xây dựng 

dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2023-2025. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong sử 

dụng kinh phí ngân sách để đảm bảo cho các nhiệm vụ chi ngân sách. Đẩy 

mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chống chuyển giá, hoàn 

thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo cơ cấu thu theo yêu cầu đề ra. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong quản 

lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, 

đúng định mức, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đảm 

bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo đúng chủ trương của Trung ương và 

của tỉnh. Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách 

hàng, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức 

tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nợ xấu phát sinh tại các tổ chức tín dụng. Chủ 
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động phòng ngừa, xử lý các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động 

hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

- Hoàn chỉnh các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện 

các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về: (1) Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở 

thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

- Ban hành: Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý 

và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045; 

Nghị quyết mới thay Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/7/2009 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch đến năm 2015, 

định hướng đến năm 2020. 

- Tổ chức sơ, tổng kết: sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 

24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại; sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây 

dựng thành phố Biên Hòa - Đô thị loại I trực thuộc tỉnh giai đoạn 2018-2020, 

định hướng đến năm 2030”; Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-

CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư 

dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về 

thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn. 

2- Nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân, phát triển văn hóa, giáo 

dục, đảm bảo về công tác an sinh xã hội: 

- Phân bổ nguồn lực nhà nước, bố trí quỹ đất công để chăm lo cho con 

người, thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,… nâng 

cao chất lượng sống cho người dân; quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật 

chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở (bộ tiêu chí nhà trọ), ưu tiên phát 

triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giảm dần các khu nhà trọ công 

nhân không an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và hoạt động văn 
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hóa, thể thao, nhất là ở cấp xã phường, khu phố, ấp. Đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng các cơ sở văn hóa phục vụ nhân dân; mở rộng không gian, 

địa điểm và số lượng người dân đến với các hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030; trong đó đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 

đáp ứng yêu cầu điều hành xã hội và phục vụ tiện ích cho người dân và doanh 

nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành công tác quản lý của Nhà nước 

tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao 

động; thực hiện hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chủ động 

theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, giải quyết các vụ 

tranh chấp lao động tập thể, đình công xảy ra. Tăng cường công tác giáo dục 

nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện hiệu quả 

các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách tham gia học 

nghề. Thực hiện các giải pháp về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025. Quan tâm thực hiện công tác bảo trợ xã hội, tiếp tục triển khai các 

dự án với tổ chức phi chính phủ đã được phê duyệt. Nâng cao chất lượng thực 

hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giáo dục bình đẳng giới, phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quan tâm xây dựng chính 

sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng gặp khó khăn. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. 

- Quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bản tỉnh quản 

lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, cải tạo các trạm y tế. Thực 

hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó 

chú trọng truyền thông về hiệu quả của việc tiêm vắc xin trong phòng chống 

dịch bệnh tăng sự đồng thuận của người dân. Tăng cường chỉ đạo Trung tâm Y 

tế các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và 

các dịch bệnh khác trên địa bàn, tập trung rà soát các điểm nóng về sốt xuất 

huyết, tiến hành các chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất diện rộng liên 

tục tại các điểm nóng. Tăng cường phân tuyến điều trị bệnh nhân Sốt xuất 

huyết phù hợp, hạn chế thấp nhất số ca chuyển nặng và tử vong. 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên 

địa bàn tỉnh nhằm huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân đầu tư cho giáo 
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dục; hoàn thiện đề án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình công 

tác quản lý năm học mới 2022 - 2023 ở các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nâng cấp hệ thống 

trường lớp, chuẩn hóa, hiện đại hóa về cơ sở vật chất, hiệu quả về công tác 

quản lý, bảo đảm chất lượng về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học, hiệu quả 

đào tạo; rà soát, sắp xếp và xây dựng mạng lưới trưởng học phát triển, hoàn 

chỉnh, đảm bảo đủ trang thiết bị dạy học đồng bộ; tiếp tục nghiên cứu xây dựng 

đề án chuyển đổi số của ngành giáo dục và chương trình chuyển đổi số chung 

của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 28/3/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh. 

3- Về công tác quốc phòng an ninh 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình; xây dựng 

và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh quốc gia, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phức 

tạp phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự 

kiện chính trị quan trọng, không để bị động, phát sinh điểm nóng về an ninh trật 

tự trên địa bàn; trong đó, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự nhân kỷ niệm 

ngày Quốc khánh 2/9. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tội phạm, công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy 

nổ theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho các đối tượng theo quy định. Chuẩn bị 

các nội dung tổng kết đánh giá kết quả diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 

năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

trên địa bàn khi xảy ra sự cố. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo theo thẩm quyền, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy theo Quy 

định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo việc xử lý khiếu kiện của người 

dân từ cấp cơ sở; hạn chế tình trạng người dân tụ tập đông người để khiếu kiện 

đông người gây mất an ninh trật tự. 

- Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo 

đúng quy định pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; 

tiếp tục theo dõi, rà soát các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng nguồn lực 

công và nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo 

quy định. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Đẩy mạnh chất lượng công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chú trọng gắn 

công tố với điều tra; tiếp tục giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các vụ việc 
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được giải quyết đúng thời hạn quy định. 

- Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực tỉnh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 16/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế 

của Đảng và Nhà nước. Triển khai tốt và đồng bộ hoạt động đối ngoại Đảng, 

ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kết nối, 

tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện 

tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân. 

4- Về công tác xây dựng Đảng, dân vận, xây dựng chính quyền 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của 

đất nước như: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11), Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11),...; 

tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 

chính quyền trên toàn tỉnh; các dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; 

đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí 

Minh...; tình hình diễn biến dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết đang xảy ra trên 

địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các thông tin thời sự liên quan đến công tác phòng 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh để Nhân dân nắm và tạo sự đồng thuận 

trong xã hội; đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến, “người tốt, việc tốt”, các mô hình, hiệu quả trong sản xuất, lao động, trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tăng 

cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo theo dõi 

hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch 

trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tiếp tục bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức thực hiện sắp xếp các 

loại hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp, đảm bảo lãnh đạo, điều hành thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. 

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh 

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trên địa bàn dân cư.  

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính 

cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

năm 2022; Hội thảo khoa học về “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ 
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nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Hội thảo lần 1 “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, 

1930-2020 (tái bản, bổ sung); Lớp bồi dưỡng kiến thức về "Quản trị an ninh và 

quản trị an ninh phi truyền thống" dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh 

năm 2022; Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng lãnh đạo 

của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát để chủ 

động phát hiện, ngăn ngừa những khuyết điểm, sai phạm. Giải quyết khiếu nại 

kỷ luật đảng của đảng viên theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ 

chức thực hiện Quy chế làm việc và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị (Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, Huyện ủy Vĩnh Cửu, Đảng bộ Sở Công thương). Ban hành báo 

cáo tổng kết 5 năm thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; 

báo cáo thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng 

hiện nay tại Đảng bộ tỉnh. 

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; 

về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Ban hành Đề án xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù 

trong tôn giáo; Quy chế phối hợp trong thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 

08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về Bảo vệ chính  trị nội bộ Đảng”; 

các kế hoạch: kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026; sử dụng 

biên chế của tỉnh năm 2023; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; 

tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân 

tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; các báo cáo: 

sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng  cường, nâng  cao chất lượng nghiên cứu, 

biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tổng kết 5 năm thực hiện Quy 

định số 04-QĐ/TU, ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành 

văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh; về kết quả xử lý sai phạm trong 

công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư 
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về thực hiện Kết luận số 48 ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ; báo cáo 

tổng kết hoạt động mô hình đảng bộ bộ phận theo Kế hoạch số 191-KH/TU 

ngày 29/9/2022; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

10/01/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo trong tình hình mới; 

việc thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công 

tác dân tộc năm 2022 và Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương 

tương trong hệ thống chính trị của tỉnh. 

- Đẩy mạnh các hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước, dân vận 

chính quyền gắn với thực hiện các dịch vụ công và cải cách hành chính, công 

tác vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội trên địa bàn, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng...; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và giải 

quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị của nhân dân, không để phát 

sinh “điểm nóng” liên quan khi triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra 

công vụ, thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị. 

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức 

tập hợp quần chúng, gắn công tác phát triển số lượng với nâng cao chất lượng 

đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở 

cơ sở; tích cực nắm chắc tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên. 

- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc; 

việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo việc tổ chức 

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại hội đại biểu Người 

Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các huyện, thành phố, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. 

- Chuẩn bị nội dung đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với 

người dân năm 2022. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác với các địa 

phương, đối tác nước ngoài đã ký kết. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại 

Nhân dân, hiệu quả hoạt động vận động viện trợ các dự án, chương trình, phi 

dự án của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài vào tỉnh. Đón tiếp các đoàn 

đại biểu của các địa phương có mối quan hệ hợp tác quốc tế với tỉnh như: Đoàn 
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công tác của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào; Đoàn đại biểu tỉnh 

Sverdlovsk, Liên bang Nga thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. 

- Hiệp y khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đối với tổ chức, cá 

nhân và các hình thức khen thưởng khác theo quy định; các văn bản liên quan 

đến công tác đối ngoại; chấp thuận cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đi 

nước ngoài. 

Nơi nhận:                                                              

- Các đ/c TUV,        
- Các đ/c TVTU các khoá trước, 

- Các cấp ủy Đảng trực thuộc,                           

- Các BCS Đảng, Đảng đoàn, 

- Các ban đảng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh,   

- CP.VPTU- C4,TH, KTXH, 

- Lưu VPTU. 

Đồng kính gửi:   

- Bộ Chính trị, 

- BBT TW Đảng, 

- VPTW Đảng,               a+b 

- Các ban đảng TW                                                                 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy và Tư lệnh QK7. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

             

 

Hồ Thanh Sơn 
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