
TiNH UY THiJA THIEN HUE BANG CONG SAN VIT NAM 

S 69-CTr/TU Thfta Thiên Huê' ngày 03 tháng 02 nám 2020 

CHU'cNG TRINH 
hanh dçng thirc htçn Ngh quyet 54-NQ/TW cua Bc Chinh tn 
ye xây dwng và phát triên tinh Thfra Thiên Hul dn nàm 2030, 

üm nhln dIn nàm 2045 

Quán trit các quan diem, miic tiêu, chi tiêu, nhim vi,i và giái pháp chü 
yu tai  Nghj quyt 54 cüa B ChInh trj, Hi nghj Tinh üy phiên bat thithng 
ma rng ngày 13/01/2020 (khóa XV) quyt nghj Chucmg trInh hành dng 
nhix sau: 

I. MJC DICH 

1. Tao  sr thng nhAt trong nhn thirc và hành dng cüa toàn Bang b, 
quân và than dan trong tinh d dua Nghj quyt di vào cuc sang. Quyt tam 
brt phá d phát trin toàn din theo dung quan dim, miic tiêu Nghj quyt 54 
cüa Bô Chinh tn dA d ra. 

2. Cu the hóa day dü, toàn din miic tiêu, các chi tiêu, nhim vi và giái 
pháp ma Nghj quyêt 54 dã dê ra. La chn nhng miic tiêu, khâu dt phá dê 
tp trung chi do nhäm dat  duqc ket qua cao nhât. 

3. Xác djnh vai trô lânh dao,  chi  dao  cüa các cap üy; các ni dung, 
A ') A P A ? P A I nhiem v11 chu yeu gan vai vai tro, trach nhiem cua cac cap, cac nganh, da 

phrnmg, dorn vi trong vic thc hin Nghj quyêt. 
4. Các cap üy dáng, chinh quyn, Mt trn và doàn th& dja phixong phái 

kiên djnh vai miic tiêu dà d ra vâi quyt tam chInh trj cao tht. Kiên quyt 
không lüi buâc truâc khó khan, thi:r thách; dy manh  don dc, kim tra, giám 
sat; djnh kS'  to chirc sor kt dánh giá tInh hInh và két qua tO chirc thijc hin 
Nghj quyêt. 

ii. yEu CAU 

1. DIn nám 2025, Thira Thiên Hu trâ thành thành ph trijc thue Trung 
wing trên nn tang bào tn và phát huy giá trj di san c do và ban sc van hoá 
Hue, vói dc trilng van hóa, di san, sinh thai, cãnh quan, than thin vâi môi 
trithng và thông minh. 

2. DIn nám 2030, Thfra Thiên Hu là mt trong nhüng trung tam lan 
và de sac cüa khu vijc Dông Nam A ye van hóa, du ljch và y té chuyên sâu; 
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là mt trong nh{rng trung tam lan cüa Ca nuâc v khoa h9c và cong ngh, 
giáo dc và dào tao  da ngành, da linh vrc, chit luqng cao; quc phông, an 
ninh duçic dam báo vtng chac; Dáng b, chInh quyên và toàn h thông chinh 
tn vUng manh;  di song 4t chat và tinh thin cüa nhân dan dat  müc cao. 

3. Tcm nhIn dn nàm 2045: Thira Thiên Hu là thành ph Festival, trung 
tam du ljch, van hóa và y t chuyên sâu dc sc ciia châu A. 

HI. NQI DUNG 

1. Di mói minh m hoii nfra tir duy phát trin, nht là tir duy v 
phát trin bn vfrng, v bão tn và phát huy các giá trj cüa di san; phát 
huy ti da và hiu qua các 19'i th, tim näng 

1.1. Nhim vi vàgiáipháp 

Tao sir thng nht cao trong nhn thirc và hành dng tAt ca cac cAp, 
các ngành, trong cong dng doanh nghip và các tAng lap nhân dan v nhim 
vii xay dirng và phát trin Thira Thiên Hu tr6 thành thành ph trrc thuc 
Trung iwng trén nn tang bào tn, phát huy giá trj di san c do và ban sc 
van hóa Hut, vói dc trung van hóa, di san, sinh thai, cánh quan, than thin 
vâi môi tnthng và thông minh. NhAt là mô hInh và phuorng thirc phát trin 
riêng có cUa Thira Thiên Hue. 

Các cAp üy dâng, chinh quyn, Mt trn và các doàn th chInh trj - xA 

hOi trin khai, quán trit, tuyên truyn dAy dU các ni dung cüa Nghj quyt 
dn toàn th can b, dâng viên và ngu?i dan vâi quy& tam dua Nghj quyt di 
vào thirc tin, tao  nhng birâc phát trin toàn din, birt phá. 

Các cAp Uy dâng, chInh quyn tip titc di mâi manh  m tis duy phát 
trin kinh t - xà hi. Trong do, phát trin kinh t trén nn tang khai thác, 
phát huy va bão tn các giá trj v di san, van hóa. Co cci ch& chinh sách thu 
hiit các ngun lrc phiic vii cho sij phát trin; dAy manh  cOng tác cãi cáeh thu 
tiic hành chInh; thirc hin t& các chixcing trInh, dir an tr9ng dim; day manh 
lien kt phát trin vüng, tuyn hành lang kinh t Dông - Tây. Nâng cao vai 
trô, trách nhiêm ngui drng dAu; chü dng, tich circ phát huy tinh thAn tir lirc, 
t%r cung, sang tao  cUa can b, dáng viên và nhân dan nhm phát huy sue 
math tng hçip cüa cã h thng chInh trj trong khâu t chirc thirc hin. 

1.2. Phân công: Dng chI Phó BI thu Thu&ng trrc Tinh Uy chi dao 
chung. Lãnh dao  các ban, TJBKT, Van phông Tinh üy chü trI; các cAp üy trrc 
thuc Tinh üy phi hçp t chuc thrc hin. 
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2. Ciy cu 1i nn kinh t theo htróng nâng cao chat lirçrng, hiu qua 
và sfrc ctnh tranh cüa các ngành kinh t gàn vó'i tang ctr&ng cong tác bão 
vtãi nguyen, môi trirông, chü dng irng phó vói bin di khI hu, nirórc 
bien dang 

2.1. Nh4m vi và giáipháp 
, p -. 

Phat trien nganh dch vi; trong do, du 1ch la nganh kmh te mu! nhon. 
Da dng hóa và nâng cao cht luçing các san phm du ljch, djch vti mang tInh 
dc trung, có dtng c.p và süc canh  tranh cao. U'u tiên phát trin các khu du 
ljch nghi duOng cao cp, ding cp quc t; nâng cao chat krqng ngun nhân 
lijc du ljch thông qua xà hOi  hóa. Nâng cao hiu qua lien kt, hçip tác du ljch 
giUa Thira Thiên Hu vói các dja phixmg trong Vüng. 

Phát trin cong nghip theo huâng phü hçip vài tim näng, lcii th cüa 
trng dja bàn trong tinh và thu cu cüa thj tru?mg, dc bit là các khu cong 
nghip và các cim cong nghip. Tp trung phát trin mt s ngành nhi.r cOng 
nghip h trq; näng lucmg; san xut, 1p rap ô to; các nganh ch bin sâu; 
cong ngh thông tin và phn mm, hOa duçic và thit bj y 

Phát triên ngành nông nghip theo hrncng üng ding cong ngh cao, hUu 
co, lien kt theo chui giá trj, gtn vâi thj trithng tiêu th,i và thIch 1rng vâi 
bin di khI hâu. Gn phát trin nông nghip vOi phát trin du ljch, nht là a 
các dja bàn mien nüi. 

Phát trin kinh t bin và dm phá trén cci sâ tang tru&ng xanh, bâo ton 
da dng sinh h9c và các h sinh thai. Kt hqp hài hOa phát trin nuôi trng 
thüy san, du ljch bin, djch vi bin, nang krcing tái to gn vâi nhim viii bão 
v chü quyên quc gia, bin dáo; hlnh thành h thng khu báo tn bin, bào 
tn vüng nuâc ni dja. 

Phát trin kinh t - xã hi các huyn min niii theo htràng hInh thành các 
vüng kinh t nông - lam - cong nghip ch bin gn vth phát trindjch vi và 
du ljch. Bào dam qu6c phOng, an ninh và gii vUng mi quan h hchi nghj vâi 
các tinh chung du?mg biên giâi cüa nuâc ban Lao. Khai thác bn v&ng và có 
hiu qua tim näng cüa Vuin Quc gia Bach  Ma theo huang bâo tM, phát 
trin bn vüng tài nguyen ri'rng, báo tn da dng sinh hçc k& hçp vOi phát 
trin du ljch sinh thai. 

2.2. Phân công: Ban Can sr Dáng UBND tinh chi dao  chung. Các dng 
chI Tinh üy viên chü trI theo trng lTnh vrc duçic phân công; các dja phuang, 

sa, ban, ngành lien quan t chirc thirc hin. 
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3. Dy mnh cong tác quy hoch và quãn 1 quy hoich theo htróng 
xây dijng Thu'a Thiên Hu trr thành do thj di san quc gia 

3.1. Nhim vy và giãipháp 

Can c1r các chü truo'ng eüa Trung 1.rng, các miic tiêu phát trin kinh t - 
xà hi và các tiêm näng, lçii the dê xay drng quy hoach tinh Thra Thiên Hu 
den näm 2030 và tm nhIn dn näm 2050 theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, 
phü hçTp vâi quy hoach tong the quôc gia, quy hoach ngành, quy hoach Vüng. 
Báo dam sii gn kêt chat chê, hçp 1 gitta báo ton và phát triên, gifla thành thj 
và nông thôn, phü hcp vói dc thu riêng có cüa Thta Thiên Hue. TIch hcp 
quy hoach phát triên các ngành djch vi, cong nghip, nông nghip, bin và 
dam phá, kinh tê - xã hi các huyn mien nüi, trung tam y tê chuyên sâu, 
trung tam giáo diic - dào tao,  khoa h9c - cong ngh vào quy hoach tinh. 

Ma rng dja giOi hành chInh do thj theo Nghj quyt 10-NQ/TU, ngày 
22/10/2019 cüa Tinh üy (khóa XV). HInh thành do thj trung tam vâi 2 tric 
phát triên và các do thj dng 1irc, gôm: thj xã Phong Diên, thj xã Hucng Trà, 
thj xã Hwmg Thüy, xay dirng dO thj Chân May. Phát trin các do thj nghi 
duOng yen biên Diên Lôc, Hâi Ducmg, Thun An, Vinh Xuân, Vinh Thanh, 
Vinh Hiên. llng ding tin Ich thông minh dé quán 1 do thj trén mt sO lTnh 
virc. Hoàn thành vic di d?ii các h dan trong khu vrc 1; khôi phiic toàn b 
các cong trInh di tjch chinh trong khu virc Dai  Ni (Hoàng thành) và các 
cong trInh van hóa, khu phô cO Gia Hi, Chi Lang, Bao Vinh; báo ton phô cO, 
do thj eo, nha nrang, nhà vithn, lang cô Phuac TIch. 

3.2. Phân công: Ban Can sr Dàng UBND tinh chi do chung. Các dông 
chI Tinh üy viên chü trI theo tirng linh virc duçic phân công; các dja phrnmg, 
các so, ban, ngành lien quan tO chirc thirc hin. 

• A A A 

4. Phat trien ket can h tang, dc biçt la ket cau h tang giao thong, 
h3 tang cong ngh thông tin và do th dông b, hin di và thông minh, 
bão dam siy hài hôa gifra kin trüc vói tir nhiên và dc thñ cüa Hu 

4.1. Nhim vy và giãipháp 

Thu hut vn du tu bang nhiu hInh thirc d phát trin h thng giao 
thông, bão dam tang cu?rng kêt nOi ni vüng, lien ving và quôc té. Hoàn 
thành dâu tu tuyên thrOng b yen biên, cao tôc nOi các tinh trong vüng kinh 
te tr9ng diem min Trung. MO rng các tuyn Quôc l 49A, Quôc 1 49B, 
ham PhuOc Tuçing - Phü Gia. Nâng cp cãng rniâc sâu Chân May thành 
càng container, cãng du ljch (dau tu bn s 4, 5, 6, 7, 8). Xây dirng cãng 
chuyên dung Diên Lc, khu neo du trü bão khu virc Thun An. Nâng cong 
suât câng hang không quc t Phü Bài len 9 triu hrqt khách/näm. Cái tao 
tuyên thrOng s.t khu virc dèo Hài Van, duOng sat toe d cao Ha Ni thành 
phO Ho ChI Minh. 
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Du tu dng b h thng giao thông di ni kt ni giUa các do thj. U'u 
tiên tuyn dumg Hu - Thun An, thành pM Hu - san bay Phi Bài, dung 
vành dai 3 thành pM Hut. Xây dirng cu qua song Hung và ha tang mt so 
bài bin du ljch. Nâng cp mt s tuyn dithng ni thj quan trQng tai  thành 
pM Hut, thj xã Huong Thüy, thj xã Huong Trà, thj trân Thun An, thj trân 
Sja và tric chinh giao thông các huyn Phong Diên, Quáng Diên. 

Phát trin thông tin và truyn thông phü hcip vâi diu kin kinh t - xã 
hi, các ngành, 11th vrc trên dja bàn tinh. Dy manh  phát trin các ngành 
djch viii, nht là djch vi buu chInh, vin thông. Tp trung phát trin cong 
ngh thông tin theo huâng hin dai,  có tInh nn tang, tInh hiu qua trong chi 
dao, diu hành, tao  Cong cii tham gia xây dirng, quãn l và phát trin toàn b 
kt cu ha tng do thj tinh Thira Thiên Hut. Phát trin h t.ng thông tin và 
truyn thông mOt  cách dng b, theo hrn9ng Cong ngh tiên tin, hin dai,  dáp 
frng nhu cu st'r diing djch v cüa ngtr?i dan trên dja bàn tinh; d6ng th?yi, bão 
dam an toàn, an ninh thông tin. Phát trin ngun nhân hrc thông tin và truyn 

A A A V P 9 9 V A thong, day manh  nghien ci.ru, ung ding, tiep thu, lam chu va sang tao  cong 
ngh mâi. Tang cuông diào tao  k5' näng thirc t; dy math  dào  tao,  bi duOng 
nâng cao näng 1ic, trInh d cho di ngü can b, cOng chirc, nhân vién trong 
các cci quan nhà nuc, các ngành và doanh nghip. 

4.2. Phân công: Ban Can s,r Dàng UBND tinh chi dao  chung. Các dng 
chI Tinh üy viên chü trI theo tirng llnh virc duçic phân công; các dja phucmg, 
sâ, ban, ngành lien quan t chüc thrc hin. 

5. Thu hüt và sfrdin hiu qua cácngun vn du tir tfrmçithành 
phan kinh te cho phat trien kinh te - xa hçi, nhat la cho phat trien ket 
cu hi tang và các ngành kinh t müi nhQn, có lç'i th 

5.1. Nhim vy vàgiãiphdp 
Tp trung dy math  quyt 1it trong cong tác cãi cách hành chinh, nht 

là các thu tic v tip cn dt dai, djch vi1 tài chInh, ngân hang, thu tic hái 
quan, thu. Ban hành chInh sách thu hut dAu tu theo huâng thông thoáng, 
mith bach.  Di mâi Ca ch quàn l, khai thác sau du tu d thu hat ngMn 1irc 
du tu tir mci thành phn kinh t, dc bit là tü khu vrc kinh t tu nhân, trong 
do chü tr9ng thu hut du tu trirc tip nuóc ngoài cho phát trin, nht là phát 
trién co sâ ha tAng Khu kinh t, Khu cOng nghip, khu cong ngh cao... H 
trçr khii nghip, di mâi sang tao;  các ngành, 11th virc CO tim näng, lçii th 
nhu du ljch, cong nghip và nông nghip cong ngh cao, kinh tê biên... Day 
manh xã hi hoá, thu hut dAu tu theo hInh thic di tác cong - tu (PPP). ChU 
dng thu hut có chgn icc các d%r an có v6n dAu tu nuOc ngoài có trInh d 
COng ngh cao theo Nghj quyt 50 cüa B ChIth trj (khóa XII). 
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Tip tiic trin khai có hiu qua Nghj quyt 12-NQ/TW, ngày 03/6/20 17 
cüa Ban Chap hành Trung ucmg Dâng (khóa XII) v tip tiic Co cu lai,  di 
mOi và nâng cao hiu qua DNNN. Rà soát co cu 'ai  phn von nba nuâc 
trong các cong ty cô phân và giãi quyt nhtthg v.n d sau c phn hoá, dM 
mâi mtnh me co ch, chinh sách d DNNN th1rc sr 4n hành theo co ch 
thj trung. 

A A A P P ? A Tao moi dieu kiçn thun igi, tien den thao go cac rao can, nang cao nang 
lirc cinh tranh d các doanh nghip nhó và vera tip cn vâi các chInh sách 
cüa Nhà nu6c. Co chInh sách thüc d.y d các hçip tác xä kiu mâi hoat dng 
theo Lut Hop tác xâ 2012. 

Nghien cüu thiic hiên thI dim mt s co ch& chInh sách dc thu tp 
trung vào các ni dung: Báo tn và phát huy giá trj các di san trên cci sâ kt 
hop chat chë và có hiu qua ngun lirc Trung wing, ngun 1%rc dja phircing Va 
ngun hrc xâ hi hOa. Tao  dt phá trong phát trin nhanh và bn vtng Khu 
kinh té Chân May - Lang Cô, dm phá Tam Giang - Cu Hai và vuôn Qu& 
gia Bach  Ma trén cci sâ thu hut da dang các ngun 1rc, trong do ngun lrc tu 
nhân là chü dao. Phát trin Thira Thiên Hu thành trung tam y t chuyên sâu 
t.m c quc t; trung tam lón cüa Ca nuóc v khoa hçc và cong ngh, giáo 
diic và dào t?o  da ngành, da lTnh vrc, chit krcmg cao trên cci sâ tang quyn tir 
chü và xã hi hóa các djch vi cong. 

5.2. Phân công: Ban Can sir Dáng UBND tinh chi do chung. Các dông 
chI Tinh uy viên chü trI theo tirng lTnh virc duçic phân công; các dja phuong, 
sâ, ban, ngành lien quan t chüc thirc hin. 

6. Nâng cao hiu qua lien kt phát trin yang; mo rng hçp tác và 
quan h di ngoi phic viii phãt trin kinh t - xä hi 

6.1. Nhim vy vàgiáipháp 

Dy manh  lien kt, phát huy các tim näng, li th riêng có cüa Thiira 
Thiên Hu theo quy hoach phát trin kinh t - xã hi vüng kinh t trçng diem 
min Trung. Dc bit, trong lien kt phát trin du ljch, nông nghip cOng 
ngh cao, cong ngh sinh hçc, khoa hçc khám, chüa bnh và giãi quyét các 
van dê nhu bin di khi hu, 0 nhim môi trurng, nuâc bin dâng. 

Ma rông hop tác qu& t v chuyn giao cong ngh và fri thirc. Tang 
cithng hop tác trong nuâc và quOc tê ye van boa, quang bá manh  me vâi cong 
dng quc t v hInh ãnh cUa Vit Nam, cUa Hu g.n lin vâi nhng dc 
trung v tim näng di san, du ljch, van hoá, ljch sir, có môi truang trong sach, 
an toàn, con ngiRii than thin. Coi tr9ng và gi vüng quan h dc bit vâi các 
tinh cüa nuac ban  Lao. 
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6.2. Phân công: Ban Can sir Dàng UBND tinh chi dao  chung. Các dng 
chI Tinh üy viên chü tn theo trng linh virc duçic phân công; các dja phucmg, 
si, ban, ngành lien quan to chirc thc hin. 

7. Xây diyng Thira Thiên Hu là trung tam ló'n, dc sc cüa khu virc 
Dông Nam A v van hóa, du llch  và y t chuyên sâu; mt trong nhfrng 
trung tam lón cüa Ca nu'&c v khoa hQc, cong ngh, giáo dijc, dào to da 
ngành, da linh vtrc, chat lrnyng cao 

7.1. Nhim vu và giãipháp 

* Xdy drng Trung tam Van hóa, du l:ch  dc sc cüa cá ntràc 

- Giài quyt t& mM quan h giUa k thi'ia và phát trin; gitra phát trin 
kinh tê và phát trién van hóa; giüa bão tn, gitt gIn truyên thông và phát huy 
các giá trj di san; giüa phát trin do thj di san và xây dirng thành ph triic 
thuc Trung hang. Chäm lo phát trin van hóa xA hi, giU gin và phát huy giá 
trj di san van hóa truyn thng. Xây drng Thra Thiên Hu thành mt trung 
tam dam dà bàn sc van hóa dan tc và bàn sc van hóa Hu& Trong do, tr9ng 
tam là con ngu?ii Hu gn vâi xây drng van hóa trong kinh t vi sir phát trin 
ben vftng cüa dO thj Thira Thiên Hu. 

- Trng buàc khôi phic lai  cãnh quan, không gian cô do; khôi phic toàn 
b các cong trinh di tIch chInh trong khu virc Di Ni (Hoàng Thành) và các 
cong trInh van hóa, khu phô cô Gia Hi, Chi Lang, Bao Vinh; báo tn ph cô, 
do thj cO, nhà rung, nhà vuOn, lang cô Phithc TIch; du tir phát trin kt cu 
ht tang du ljch, các khu vui giài trI, cong viên van hóa, du ljch nghi duOng 
lan và các thiêt chê van hóa dng b cho thành pM di san, van hóa, Festival 
cüa Vit Nam. 

- Day manh  cOng tác quàng bá, tuyên truyn và xây dirng thucing hiu 
Hue gn vài nhUng dc trung v di san van hóa, ljch sir, con nguYi Hu than 
thin, Hue là diem den an toàn. 

* Xáy dy'ng Thi'ra Thiên Hu x&ng tm là Trung tam Y t chuyên sáu cia 
cá nzthc và khu vitc Dóng Nam A 

- Tp trung xây drng và nâng cao näng hjc các thit ch y t trén dja bàn 
dê trâ thành trung tam y t chuyên sâu cüa cà nuâc. Phát trin Bnh vin 
Trung uang Hue, cing vâi Bnh vin Tru?mg Dai  h9c Y Duçic Hu dt chun 
các bnh vin tiên tin khu virc DOng Nam A, tin tâi dt chuân quc t v y 
tê. Phát triên Tnrmg Di hc Y Duc Hue theo mO hInh "Tru'&ng - Vin" 
cap quôe gia và hrncng tói dt chuân quc M. 

- Xây dijng di ngü chuyén gia, can b y t có trInh d cao dáp rng yêu 
câu nhim vi trong tInh hInh mai. Là mt trong nhung trung tam dào tao 
nguOn nhân lre chat luqng cao cho ngành y t. Ma rng hp tác quc t, 
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dAy manh  nghiên ciru khoa hQc và irng diing thành tru tién tin, hin dai 
trong khám, chta bnh và phát trin trung tam y t chuyên sâu. Hoàn thin 
mng luâi y tê trên dja bàn, nâng cao näng hrc chân doán, diu trj, dr phông 
cUa các bnh vin tuyn tinh và tuyn huyn duâi sr h trçi cüa Bnh vin 
Trung ng Hue, Bnh vin Tru?mg Di hçc Y Dizqc Hue. 

- Gn kt eht chë giUa phát trin y t vOi phát trin kinh t du ljch. Xây 
dijng to hçip y t cong ngh cao phiic vi,i khám, chta bnh, dào tao,  nghiên 
ci.'ru, san xuAt cac san phAm y t và kt hçip vâi du ljch nghi dung, cung irng 
djch vi chãm soc src khöe theo tiêu chuAn quc t. 

* Xây drng trung tam giáo duc - dào tçio da ngành, da lrnh vc chdt 
lwcing cao 

- Phát trin Dai hçc Hu trâ thành Dai  hc Qu6c gia cüa Vit Nam, phân 
dâu näm trong tp 300 các tnr?ing dai  h9c hang dAu châu A. Xây dirng 
Truâng THPT chuyên Quc Hçc Hu tth thành dim sang v chAt 1uçng giáo 
diic trong sir nghip di mi can bàn, toàn din giáo diic Vit Nam. 

- DAu tu h thng thit ch và c th ha tAng k thut, trang thit bj giáo 
diic hin dai,  dng b. Trong d, chü trQng dAu tir phát trin Dai  bce Hu& 

S A IS IS A S A A Truing THPT chuyen Quoc Hçc Hue. Xay drng va tai cau true Di hc Hue; 
ma rng cci ch hoat dng cUa dai  hc yang và thire hin 1 trInh tir chü dai 
hoc. Phát trin Vin Cong ngh sinh hc tai  Di hc Hue dat tam Quôc gia tai 
min Trung. 

- Xây dirng chucing trInh dào t?o  tiên tin, lien kt vâi nuOc ngoài gän 
vai thrc hành, tang cuang chumg trInh giãng day bng ting Anh. Tang 
cu?mg hçip táe, trao dM giáo diie vâi các tinh, thành ph trong nuac va nucc 
ngoài. Phát trin ngun nhân hrc dáp 1rng yêu cAu hi nhp quOc tê, each 
mng cOng nghip lAn thir tu vâi phát trin và üng diing khoa hoc, cOng ngh. 

- Thixc hiên tr chü, tir chju trách nhim trong the ca sa giáo diic nghê 
nghip cOng 1p theo l tr'mh. DAy manh  xã hi hóa, thu hut cac nguôn lirc 
phát triên giáo de ngh nghip; dAu tu cc sâ 4t chAt cho các cAp hoc, dam 
báo tién d xây dirng triRmg chuân Quôc gia theo kê hoach và hin dai  hoá 
c si 4t chAt. 

* Xây dyng Trung tam khoa hQc - cong nghé 

- Xây dijng trung tam khoa hc - cong ngh gn vai trung tam giáo diic - 
dào tao  và y t chuyên sâu, tao  dng hrc tang truang và phát triên kinh te - xä 
hi. Xây drng h thng thit ch và Co sâ ha tAng k thut, trang thit bj hin 
dai, dng b; eó di ngü can b khoa hçc - cong ngh cO trinh d cao. 
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- Phát trin khoa hçc - cong ngh theo co ch thj tnrmg. HInh thành khu 
cong ngh thông tin tp trung, khu cong ngh cao quc gia. Phát triên nguôn 
nhân lire trong các trithng dai  hQc, các vin nghien cfru, các trung tam üng 
diing, chuyn giao khoa h9c và cong ngh. 

- Xây drng và hoàn thin các chInh sách khuyn khIch hoat dng khoa 
hçc và cong ngh. Co chInh sách h trq các cong trInh nghIên ciru giá trj trên 
các lrnh vrc khoa hQc - cong ngh cüa vüng và quôc gia, uu tiên các 1inh vilc 
khoa hçc xã hOi  nhân van, y duçic... M& rng lien kêt và tang cu?rng hçrp tác 
v khoa h9c và cong ngh. Dy m.nh nghiên ciru, dOi mâi cong ngh frng 
ding mtt s linh vrc iru tiên nhu cong ngh sinh h9c, cong ngh thông tin. 
LTu tiên các dir an gn v9i vic hInh thành thrçrc mng 1uri các doanh 
nghip; rng diing cong ngh cao trong y, duçic và cOng ngh 4t lieu mâi; 
üng diing các tin b khoa hc và cong ngh phic vi phát trin cOng nghip 
và nông thôn. 

7.2. Phân công: Ban Can sir Dãng UBND tinh chi dao  chung. Trong do, 
Dáng üy Dai  hçc Hu chi dao  Dàng üy Dai  h9c Y Duçic Hu phát triên 
TruOrng Dti hçc Y Duçic Hu theo mô hInh "Tru'&ng - Vin" cp quc gia 
và huàng tâi dat  chuân quc t. Các dông chI Tinh üy viên chü trI theo trng 
lTnh virc thrçc phân công; các dja phucing, sO, ban, ngành lien quan to chüc 
thuc hiên. 

• A • . , • • A • A 8. Gan phat trien kinh te vol phat trien van hoa va thiyc hiçn tien bç, 
A - A • A '. - 

cong bang xa hçn; cung co V the La trung tam van hoa ion va dic sac cua 
Ca ntro'c 

8.1. Nhim vu và giãipháp 

Bão dam mçi ngu?i dan cüa Thüa Thiên Hu ducic tip cn bInh ding, 
thun igi, day dü vOi chat krgng ngày càng cao các djch vi,i cong thit yêu. 
Dc bit là y t& giáo diic, vic lam, din, nuOc sach.  Khäc ph%ic trit d tinh 
trng qua tái bnh vin, trir?mg h9c, tin tOi 100% nguOi dan có bào him y 
tê. Thirc hin tot phong trào "Toàn dan doàn kit xây dtng dài sang van hóa", 
xây dirng nép song van minh do thj, bào dam mOi truOng xanh, sach,  dçp. 
Nâng cao cht lugng xây dimg nông thôn mOi, n djnh dan cu vüng dm phá, 
lang chài. Hoàn thin ha tang thit yu trên dja bàn xã nghèo, xA dc bi@ 
khO khän. 

Phát trin thj tru?ing lao dng thông thoáng, thng nht, có sir quán l, 
kiêm soát, diu tit cüa nhà nuOc. Nâng cao chat h.rgng nguOn than lire dáp 
irng yOu câu phát triên kinh t - xã hi. Chuyên djch mnh c cu lao dng 0 
nOng thôn theo huOng phi nOng nghip gn vOi giám nghèo ben vüng; bão 
dam an sinh xâ hi, nhât là cho các gia dInh chInh sách, ngui nghèo, dng 
bào dan tc thiêu sO. 
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Báo dam quyn tr do tin nguOng, ton giáo cüa nhân dan. Thirc hin có 
hiu qua chInh sách dan tc, các chuo'ng trInli phát trin kinh t - xà hOi,  quc 
phông, an ninh vüng dng bào dan tOc  thiu s6 và min nüi. 

Xây drng môi trumg dtm dà bàn sac van hoá Hue gän vOi báo ton, phát 
huy giá trj các di san, van hoá. Day là lçi th riêng có dê thüc day các ngành 
du ljch, djch v11 phát triên. T.n dicing tOi da các nguOn 1irc dé triên khai thirc 
hin CáC Cong trInh trQng dim van hóa. Khuyn khich xã hi hóa cong tác tu 
bô, ton tao  các cOng trInh van hóa, di tIch ljch s1r. Gn kt cht chë gifla 
nhim vi phát trin du ljch vOi phát trin van hoá; gn vâi bào v môi tnräng 
sinh thai, ton tao  các tài nguyen du ljch ti,r nhiên và nhân van. 

8.2. Phân công: Ban Can sir Dãng UBND tinh chi dao  chung. Các dng 
chI Tinh üy viên chü trI theo trng linh viTc duçc phân công; các dja phuang, 
sâ, ban, ngành lien quan t chüc thrc hin. 

9. Gän phát trin kinh t - xã hi vó'i cüng c quôc phông, an ninh; 
bäo dam an ninh chInh trj, trt tir an toàn xA hi 

9.1. Nhim vy và gidipháp 

T chirc thirc hin tt các chü trucmg, chinh sách cüa Dàng và Nhà nuâc 
ye "kêt hcip qu& phông, an ninh vâi kinh t - xã hi và kinh tê - xã hi vâi 
quôc phông, an ninh" ngay ti'i khâu quy hoach,  ké hoach. Chü trng xây dirng 
CáC Cong trinh mang tInh luOrng ding cho kinh tê - xã hi và quôc phông. Gän 
quy hoach phát trin kinh t - x hi trong tüng giai doan vâi quy hoch xây 
dirng th trn quc phông toàn dan, th trn an ninh nhân dan, xây dirng khu 
virc phOng thu ngày càng vIrng chtc. 

Chii dng nm chic và xir 1 tt các vii vic v an ninh, trt tr ngay tir 
khi mri phát sinh, khOng dé xãy ra tInh huông phirc tap,  không dé bj dng, 
bt ngi. Phát huy süc manh  tong hçip cüa ca h thông chInh trj trong cong tác 
du tranh và phông, chng ti pham, nht là ti pham v môi triRing, ti 
pham sir diing cong ngh cao, "tin dyng den". Tip tiic lam tt cong tác bào 
dam an ninh qu6c gia và trt tr an toàn xã hi. Xây drng khu vrc phông thu 
vUng chäc g.n vói xây dirng nn quOc phông toàn dan trén dja bàn. Chü dng 
phông ngüa, du tranh ngän chin hoat dng phá hoai kinh t, lçii ding hçip 
tác, dâu tu d tác dng chuyên hoá chinh trj, xâm nhp ni b, cài cam nii 
gián cua các th lire thu djch, Ca quan dc bit nuâc ngoài. Phát huy sirc 
manh cüa h th6ng chInh trj và toàn dan; xây drng Thi'ra Thiên Hue vctng 
manh ye chInh trj, giàu v kinh t manh v quôc phOng, an ninh. 

9.2. Phân công: Dng chI Uy viên Ban Thithng vti Tinh ñy, Chi huy 
trueing B Chi huy Quan si,r tinh chi dao  chung trên linh virc quôc phông; 
dng chI Uy viên Ban Thi.r?mg v Tinh üy, Giám dôc Cong an tinh chi dao 
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chung trén linh virc an ninh chInh trj và trt tir an toàn xä hi. Dãng üy B 
di Biên phông tinh, các dja phuang và các sâ, ban, ngành lien quan phi hçip 
to chüc thirc hiên. 

10. Xây dirng Bang và h thng chInh trj trong sch, vfrng mnh; 
nâng cao hiu hjc, hiu qua cüa các cp chInh quyn; phát buy vai trè 
lam chu cua nhan dan, xay dirng khoi di doan ket toan dan tçc, thiyc 

• A A 9 9 • A hiçn tot quy che dan chu co' so'. Chuan b tot cho cong tac to chuc diii hçi 
9 A f dang bç cac cap 

10.1. Nhim vy và giái pháp 

T chirc bce tip,  quán trit, thic hin t& các Nghj quyt, Chi thj, Kt 
lun cüa Trung rnmg, Bô ChInh trj, Ban BI thu v cong tác xây drng, chinh 
dn Dáng, xây dmg chInh quyn và các t chirc trong h thng chInh trj 
trong sach,  vtng  manh. 

Tang curng cOng tác xây dirng Bang v chInh trj, tu tu&ng, t chüc và 
dao dirc, to sr thng nht v chI và hãnh dng trong toàn Bang b. Dy 
manh vic hc tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong each H ChI Minh 
gän vâi thrc hin Nghj quyêt Trung ucing 4 (khóa XI, khóa )UI) ye xây drng, 
chinh dn Dâng. 

Nâng cao horn nUa vai trô lãnh do cüa Bang dôi vOi hoat dng cüa h 
A I A - • • thong chmh trl cung cap theo phuang cham chu dQng, k.zp thoz mznh bach 

Coi trng nghiên ciru tng kt thrc tin, d ra các chü truong, dithng 1i dung 
dan xây dirng và phát trin Thira Thiên Hu theo dung các quan dim, mic 
tiêu, nhim vi d ra. Di mâi phucing thüc lânh dao  cUa Bang di vâi Mt 
trn T quc và các doàn th nhân dan. Chi trçng cong tác dào tao,  bi 
during can b, dang vién, bão dam eó dü k5 näng, trInh d giái quyt duçic 
các vn dê thirc tin dat ra. 

Dy mnh cái each hành chInh, di mâi tu duy và l li lam vie cüa can 
b, cOng chüc. Xây dimg chInh quyn din ti:r, tang cu&ng thrc hin cc ch 
mt cCra lien thOng. Kin toàn t ehüc b may, chüc näng, nhim vii cüa các 
co quan hành chInh, don vj sir nghip Cong lap. Trng buâc xã hi hóa và tách 
các djch v1i cong ra kbOi chic nãng quân 1> nba nir9c. 

Nâng cao cht luqng, hiu qua Cong tác quân 1, nht là quán 1 xây 
dirng theo quy hoch, kin true do thj; quán i, can di ngân sách. Di mOi 
cong tác k hoach hóa. Chñ trQng dào tao và dào tao 'a di ngü can b quàn 
li', can b chuyên mOn k5 thut, chuAn bj b may cho vic hInh thành các do 
thj tuong lai; quan tam dào tao  nâng cao näng hic di ngü can b, Cong chüc 
a khu vtjc nOng thôn. 
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Quán trit và thijc hin nghiêm tüc Chi thj 35-CT/TW, ngày 30/5/20 19 
cüa B ChInh trj (khóa XII) ye di hi dáng b các cap tién tói Dai  hi di 
biêu toàn quc 1n thu xiii cña Dâng. 

10.2. Phân công: Dng chI Phó BI thu Thumg trirc Tinh Uy chi dao 
chung. Lãnh dio các ban, UBKT, Van phông Tinh üy chü trI; các ctp üy trirc 
thuc Tinh üy phi hçip t chirc thirc hin. 

IV. TO CHUC THVC HIN 

1. Các cp üy trrc thuc Tinh üy t chüc quán trit và xây dirng k 
hoch thrc hin Chucing trinh hành dng cña Tinh Uy. 

2. Dàng doàn Hôi dng nhân dan tinh th ch hóa Nghj quyt và Chucing 
trInh hành dng bang các nghj quyt phát trin kinh t - xã hi hang näm và 
các nghj quyt chuyên d. B sung chuong trInh giám sat thrc hin các 
chucing trInh, k hoach, dê an, dir an trin khai thirc hin Nghj quyt cüa B 
ChInh tn và Chucrng trInh hành dng cüa Tinh üy. 

3. Ban Can s1r Dáng UBNT) tinh can cr các m6c thi gian tai  Nghj quyt 
54 cüa B ChInh trj: 

- Chi dao  các s, ngành, dja phuGng xây dirng các chuGng trInh, k 
hoach, d an, dir an trin khai thrc hin Nghj quyêt cüa B ChInh trj và 
Chuang trInh hành dng cüa Tinh üy. 

- Tham muu xây drng 6 Nghj quyt chuyên d trInh Tinh üy ban hành 
trong näm 2020, gm: 

+ Nghj quyt v xây d%rng Thra Thiën Hu trâ thành thành ph trrc 
thuc Trung ucrng trên nn tang bão tn và phát huy giá trj di san C do Hue 
và bàn sac van hóa Hut. 

+ Nghj quyt v ma rng dja giai hành chInh thành ph HuL 

+ 4 Nghj quyt v xây drng Thira Thiên Hu xtrng tam là trung tam lan 
và dc s&c cüa cà nixOc, khu virc Dông Nam A v van hóa, du ljch và y tê 
chuyên sâu; là mt trong nhng trung tam ion cüa cà nuOc v khoa hçc và 
cong ngh; giáo diic va dao tao  da ngành, da linh vijc, chat h.rçmg cao. 

- D xut, kin nghj ChInh phü báo cáo Uy ban Thu&ng vii Quc hi ban 
hành Nghj quyt v "Xây drng Thira Thiên Hu trO thành thành phê trirc 
thuc Trung ixcmg trên nn tang báo ton và phát huy giá trj di san Co dO và 
bàn sac van hóa Hug; c ch& chInh sách dc thu di vOi Thi~a Thiên Hue". 
Trong do: 

+ Phi hGp vOi Bô K hoach và Du tu và các b, ngành có lien quan 
tham muu Chucmg trInh hành dng thirc hin Nghj quyt trInh Chmnh phü. 
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+ Phi hçp vi các b, ngành Trung uang xây dimg ba D an trInh ChInh 

phü, gm: Bô tiêu chI thành ph trirc thuc Trung uang di vâi Thira Thiën 
Hu - do thi có tInh cht dc thu trên nn tang bâo tn và phát huy giá trj di san 
C do Hu và ban sc van hóa Hut; D an xây dirng cor ch& chInh sách dc 
thU di vâi Thüa Thiên Hu; D an diu chinh dja gici hành chInh d ma rng 
thành ph Hu và sp xp, thành 1p các phithng thuc thành ph Hu. 

A F A A • A A A 9 9 A - Phoi hçp vrn Bc Nçi vi xay dmg Dc an chuyen tinh Thua Thien Hue 
9 9 A A 9 F 9 A A A thanh thanh pho trirc thuçc Trung iiang, tnnh Chmh phu de xuat, kien ngh 

Quc hi ban hành Nghj quyt v chuyn tinh Thi'ra Thiên Hu thành thành 
ph trirc thuc Trung izcing. 

- Ciii th hóa các ni dung ti Nghj quyt 54 cUa B ChInh trj (khóa XTI), 
Chucing trmnh hành dng cUa Tinh Uy vào k hotch phát frin kinh t - xã hi 
hang näm và giai doan 2020 - 2025 d t chüc thrc hin. 

4. Tiu ban Van kin chuyn tái ni dung cUa Nghj quyt vào Van kin d 
Dai hOi dii biu Dâng b tinh 1n thir XVI quyt nghj trin khai thirc hin. 

5. Ban Tuyên giáo Tinh Uy xây dirng k hotch thu?mg xuyên quán trit, 
ph bin, tuyên truyn các miic tiêu, chi tiêu, nhim vii, giái pháp cUa Nghj 
quyt và Chucing trinh hành dng. 

6. Uy ban Kim tra Tinh Uy b sung chuorng trInh giám sat thirc hin các 
chrnmg trInh, k hoch, d an, dr an trin khai thirc hin Nghj quyt cUa B 
ChInh trj và Chuong trInh hành dng cUa Tinh Uy. 

7. Van phông Tinh Uy phi hçp vâi các ban, Uy ban Kim tra Tinh Uy, 
các cor quan lien quan giüp Tinh Uy theo dOi, don dc, kim tra qua trInh thirc 
hin Chuorng trmnh nay. 

Ncyi nhân:  
-BChmnhtrj, 
-BanBIthuTWDâng, dé 
- Các ban, UBKT, VPTW, báo cáo 
- Dãng üy Quân khu 4, 
- Các vu cña các ban TW 

theo dOi dja bàn YTH, 
- Các dãng doàn, BCS dãng, 
- Các clang bO trrc thuc Tinh Uy, 
- Các ban, ngành, doàn th cAp tinh, 
- Các dlc 1mb üy vien, 
- Cong Thông tin DT Dãng b tinh, 
- Ltru VPTU. 

T/M TINH UY 
B! THIJ 
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