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GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG 

CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN TRONG DỰ THẢO BÁO CÁO 

CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X 

TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, 

NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

----- 

1. Về phần thứ nhất: Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X 

Đảng bộ tỉnh  

Đề nghị nghiên cứu góp ý kiến tập trung vào các vấn đề:  

* Mục II: 1 - Thành tựu, 2- Hạn chế và yếu kém. 

- Nội dung đánh giá về thành tựu, hạn chế và yếu kém đã đúng mức, phù hợp và 

đầy đủ chưa, cần bổ sung, sửa đổi, thêm hoặc bỏ bớt nội dung nào? 

*  Mục IV: 1- Nguyên nhân thành tựu, 2 - Nguyên nhân hạn chế, yếu kém, 3 – Bài 

học kinh nghiệm.  

- Nguyên nhân thành tựu cũng như nguyên nhân hạn chế, yếu kém đã đúng và 

phù hợp chưa? Cần điều chỉnh, bổ sung hoặc bỏ bớt nguyên nhân nào? 

-  04 bài học kinh nghiệm cơ bản rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có đầy đủ và phù hợp chưa, cần điều 

chỉnh, bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, bài học kinh nghiệm nào? 

2. Về phần thứ hai:  Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 

Đề nghị nghiên cứu góp ý kiến tập trung vào các vấn đề: 

* Tại mục I - Dự báo tình hình: Tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trong 

tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 nêu trong dự thảo cần điều chỉnh, bổ sung hoặc bỏ bớt nội 

dung nào? 

* Tại mục II - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp: 1- Quan điểm chỉ 

đạo; 2- Mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2030; 3- Mục tiêu phát triển giai 

đoạn 2020 – 2025; 4- Nhiệm vụ trọng tâm; 5- Giải pháp đột phá:  

- Về quan điểm chỉ đạo: Đã thể hiện bao quát, toàn diện chưa, cần điều chỉnh, bổ 

sung nội dung nào?  

- Về mục tiêu phát triển giai đoạn 2020 – 2025: 

+ Mục 3.1 “Mục tiêu tổng quát”: Đã thể hiện rõ tư duy, quyết tâm chính trị, định 

hướng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 chưa? 
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+  Mục 3.2 “Mục tiêu cụ thể”, Mục 3.3 “Các chỉ tiêu chủ yếu”: Trên các lĩnh vực 

(kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng) có phù hợp với đặc điểm tình hình và 

khả năng phấn đấu của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 chưa, chỉ tiêu nào cao, chỉ tiêu 

nào thấp, cần làm rõ, điều chỉnh, bổ sung hoặc bỏ bớt chỉ tiêu nào? 

- Về nhiệm vụ trọng tâm: Đã thật sự mang tính trọng tâm trên các lĩnh vực quan 

trọng chưa? Cần bổ sung, bớt nhiệm vụ cơ bản nào để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - 

xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2020 – 2025. 

 - Về giải pháp đột phá: Các giải pháp thể hiện tính đột phá chưa? Cần điều 

chỉnh, bổ sung giải pháp nào?  

3. Một số lưu ý: Đề nghị ý kiến đóng góp thể hiện ngắn gọn, cụ thể rõ ràng, có 

trọng tâm. Nêu rõ nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.  
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