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I- T!NH H!NH vA KET QUA THC HIN
Thçcc hin Nghj quyt s 11-NQ/TU, ngày 10/9/2013 cüa Ban Thuông vi
Tinhüy v phuang hu&ng, nhim vi xây dirng và phát trin thành ph B&c Ninh
dn nàm 2020, djnh huóng dn näm 2030, Dâng b, chInh quyn và nhân dan
thành ph dã phát buy truyn thng van hin, cách mng, doàn kit, thng nht,
chü dng, sang tio, khai thác các tim näng, lçii th cho phát trin. Sau gn 08
näm thiic hin Nghj quyt, thành pM Bc Ninh có nhiu bmic phát triên birt
phá và toàn din trén các lTnh virc: Kinh t tang tru&ng bInh quân 13,6%/näm,
quy mô gp 2,6 1n näm 2013; thu nhp bInh quân du nguôi tInh theo GRDP
dat mt'rc 7.696 USD, gp 1,7 1n nãm 2013; thu ngân sách thành pM dat 3.422
t dng, gp 5,3 1n nàm 2013. Co cu kinh t chuyn djch theo huóiig thuong
mti, djch vi, trng buâc kh.ng djnh vai trô du tu trong phát trin kinh t.
Cong tác quy hotch, tr.t tir, k' cucmg, van minh do th duqc tang ciRing.
Kt cu ha tng kinh t - xã hôi, din mao do thj thay dôi nhanh chóng theo
huàng hin dai. Thrc hin dng b các giãi pháp dy manE phát trin van boa,
giáo diic, chäm soc si'rc khóe nhân dan và an sinh xã hi; t' 1 h nghèo con
0,59%, giãm 4,2 1tn so vi nAm 2013. Xây dimg t chrc Dáng và h tMng
chInE trj luôn duçic quan tam; b may chinE quyn duçc di mâi theo hiió'ng
tinh gç11, boat dng hiu 1rc, hiu qua; giU vUng qMc phOng, an ninh va m
rng dii ngoi. Dn nay, co bàn hoàn thành và hoàn thành vu9't mtrc 12 nEim
viii trng tam, 9 chi tiêu chü yu Nghj quyt d ra. Thành pM Bc Ninh duçc
cong nhn là do thj loai I, tip tçic kh&ng djnh vai trô, v th do thj trung tam,
dng lirc phát trin quan tr9ng cüa tinh Bc NinE.
Tuy nhiên, vic trin khai Ngh/ quyê't con b5c l3 m5t so hgn ché, tOn tgi:
Thuong mai - djch vi,i chua có nhiu dt phá; thMu mô hInh nông nghip i'irng
diing cong ngh cao. Cong tác quàn l quy hoach, do thj, d.t dai, dê diu có
mt cOn han cM, thiu cac cOng trinh dim nhn, kin trüc không gian hin dai,
cOng trInh ngrn; giài quyt 0 nhim môi truO'ng lang ngM cOn chm. Van hóa
- xã hi chtxa tao dung hrc manh me thüc dAy phát trin kinh t. TInh hinh an
ninh trt tir, t nan xã hi cOn tim n phic tap, nht là cong tác quàn l ngui
nuó'c ngoài, kinh doanh có diu kin. Mt s linh virc xay dçrng Dàng, chInh
quyn, MTTQ và các t chiirc chInh trj - xã hi ctn duçic quan tam, nâng cao
hiu lirc, hiu qua hoat dng.
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Nhüng tn t?i, han ch nêu trên có nguyen nhân khách quan và chü quan,
nhixng nguyen nhân chü quan là chü yu. Vai trô, trách thim cUa mt s cp Uy
dâng, chInh quyn, ng1.rii dung du chua cao, con thiêu chü dng, quyêt 1it, tu
duy, giái pháp dt phá trong phát trin kinh t-xã hi, quãn l do thj, tài nguyen môi trirOng, dam bào an sinh xã hi; cong tác chInh trj, tu tir&ng, tuyên truyên cO
mt chua ducic quan tam; vic theo dOi, don dc, kiêm ira, giám sat có lüc chua
thung xuyen. Mt b phn can b, dng viên chua phát huy vai trO, trách nhim,
tinh näng dng, tinh thin dë1 m&i, sang tao trong thirc hin nhim vçi. Nàng 1irc
mt s can bO chua clap irng yêu cu phát trin trong tinh hlnh mdi.
II- QUAN DIEM, MçJC TIEU PHAT TRIEN THANH PHO BAC NINH
1. Quan dim
- Thành ph Bc Ninh là trung tam chInh trj, hành chInh, kinh t, van bOa,
khoa hc cong ngh, giáo diic - dào tao cüa tinh, có vj trI chiên lugc và dng
lrc trong phát trin kinh té - xã hi, bâo dam quôc phOng - an ninh và dOi
ngoi cüa tinh.
- Xây dirng và phát triên thành phô Bäc Ninh van minh, hin dai, sinh
thai, thông minh, an toàn và giàu bàn stc van hóa, là qun trung tam khi tinh
Bc Ninh tth thành thành ph trirc thuOc Trung ucxng; kêt ni chat ch vi
dja phuang trong tinh, trong Yang Thu do, Vüng kinh tê trçng diem Bäc B và
là dng lirc thic dy tinh Bc Ninh phát trin ben vtng, tr& thành thành phô
trirc thuc Trung ucing.
- Khoi dy tiêm näng và nguôn 1irc, phát triên kinh tê nhanh và ben
vtng, chü tr9ng phát trin theo chiu sâu. Nhn din và phát huy tOt các dng
lirc tang tru&ng mâi, nMt là vic xây dirng chInh quyên dO thj và phát triên
kinh t Pr nhân, dy math phát trin thucrng mai - djch vçi, xây dmg kêt câu ha
tng và phát trin do thj, chuyn di sé và phát triên kinh tê so trén nên tang
khoa h9c - cOng ngh, dôi mâi sang tao. Lay vice nâng cao chat luqng cuc
sang và hanh phüc cüa ngithi dan là thim vii trung tam; báo dam giI vüng
quc phOng, an ninh, trt t'çr, an toàn xã hi.
- Nang cao näng hrc lânh dao, sue chiên dâu cüa các cap üy, to chuc
clang và di ngü can b; hiu hrc, hiu qua quàn 1 cña các cp chInli quyên;
hat huy sue manh dai doàn kt toàn dan và truyên thông ljch si'r van hiên, cách
mng; si,r näng dng, di mi sang tao, khát v9ng vuo'n len, 2 chI tçr lirc, tir
cuO'ng cüa ngithi dan Bàc Ninh.
2. M,ic tiêu
2.1. Den nám 2030: Xây dmg thành phO Bàc Ninh tth thnh do thj vn minh,
hin dai, an toàn và giàu bn sc van hóa; là qun thing tam khi tinh Btc Ninh trà
thành thành ph trirc thuc Trung uo'ng; là mt trong nhüng trung tam kWii nghip,
dôi mi sang tao, thuo'ng mai - djch vii, tài chInh, khoa h9c - cOng ngh, logistic, y
t, giao d%lc - dào tao; trung tam mua sm, vui chai giài trI, van hOa hp dn trong
Wing Thu do; có h thng chInh trj trong sach, vCtng m?nh, tinh gun, hoat dng hiu
iirc, hiu qua; nguôi dan có muc sng cao.
2.2. Tam nhIn den nám 2045: Thành ph Bc Ninh là do thj van boa,
sinh thai, thông minh, hin dai.
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3. Môt si chi tiêu
3.1. Giai dogn 2021-2025:
- T5ng truôiig GRDP 8,5-9,5%Inm. Thu ngn sách Nhà nthc tang 5-6%/nam.
- Dn nàm 2025, GRDP/nguii dat 10.700 USD (theo giá hiçn hành).
Ca cu kinh t& Thrnmg mai - djch v11 5 8,5%; cong nghip và xây dirng 40,9%;
nông, lam nghip và thüy san 0,6%. T' 1 lao dng qua dào tao nghê dtt trên
80%. T' 1 tht nghip thành thj duy trI a müc 1,3%. Phân dâu t 1 h nghèo
con duri 0,5% (theo chuân nghèo giai dogn 2021-2025,). T' 1 tré em di.thi 5
tuôi suy dinh diiO'ng the thâp cOi cOn duói 6,5%. TS' l chat thai ran sinh hott
dixçic thu gom và xü 1 dat 100%; t 1 h thông xü 1 nithc thai tp trung diô
thj dit 80%, các chung cu, tOa nhà cao tang dit 100%.
3.1. Giai dogn 2026-2030:
- Tang trirang GRDP 8- 8,5%/nãm. Thu ngãn sách Nhà nuâc tang 4-5%/närn.
- Dn näm 2030, GRDP/ngui dat 15.100 USD (theo giá hin hành).
Ca cu kinh t: Thuang mai - djch vi 60%; cong nghip và xây dirng39,65%;
nông, lam nghip và thüy san 0,35%. T' 1 lao dng qua dâo tao nghê dat trên
85%. T l tht nghip thành thj duy trI a mirc 1,2%. T' l tré em duai 5 tuOi
suy dinh duOng the thp cOi cOn duii 5%. T' l h thông xü l nrnc thai t.p
trung a do thj dat trên 85%.
III- NHIM VTJ, GIAI PHAP CHU YEU
1. Tp trung trin khai cong tác quy hotch và quãn l, thirc hin
quy hoch, nhât là quy hoich do thi theo htrOng phát triên mtnh kêt câu
A
A
hi tang dong bç, hiçn du va thong minh
Xây dirng quy hoach phát trin thành phô Bäc Ninh den näm 2030
quOc gia,
vüng và
và tm nhIn dn nãm 2045 phü hçip vai quy hoach
tinh; kjp thai rà soát, diêu chinh quy hoach chung, quy hoach phát triên do
thj, quy hoach phân khu, quy hoach chi tit; gn kt ni thành phO vói các
dja phuang trong tinh và Vñng Thu do; dam bão quy hoach, phát triên
không gian ngâm, không gian mt bng và giài pháp giao thông trên cao,
djnh huang tra thành qun trung tam cüa thânh ph trirc thuc Trung uang...
tu duy dôi mai, xác djnh tam nhIn, djnh huang dài han, dông b, hin
dai, thông minh. Trén ca sa d, quãn 1 chat chê quy hoach, kin true, cânh
quan, khOng gian do thj; xay dirng 1 trInh, ci th hóa và t6 chi'rc thrc hin
gän vai thai gian hoàn thành.
Tp trung dâu tu, phát triên k& cu ha tang dng b, hin dai; du tu xay
dirng các cong trInh, dr an tryng diem; các cong trinh tao dim nhn, kin trüc
mang bàn sac Bäc Ninh - Kinh Bäc, các tuyn duang trçic chinh d kt nM ni
tinh, trong vüng; ma rng khOng gian do thj, tao dng lirc mai trong phát trin
kinh tê - xâ hi, nhu: Khu do thj Tây Bc, khu do thj DOng Nam, khu do thj
Van Ducmg - Narn San ...; duOng Kinh Duang Vucmg kéo dài; du&ng 295C;
dutmg H; các tuyên du&ng tinh 1 qua thành ph& duang vào trung tam các
phu&ng; ma rng cac cu chui, tang cuang du tir các nut giao thông khác
muc; ha tang kêt nOi khu virc phát triên thuang mai - djch vii, trên ca sa dam
bâo can dOi và khai thác ti da các ngun hrc.
•A

A

cap

vai

cap
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PMi hçp các sâ, ngành lien quan trin khai các dir an duông vành dai 4;
h thông duing tàu din; các khu do thj, khu vui chai giãi trI, van boa quy mô
lón; thu hut dâu tix cac bnh vin, truè'ng hc dat chun quc t; khu càng can
vâ djch vii logistic... Phát triên các khu nhà O cao c.p, nhà & cao tng, nhà & x
hi, trén co' sà phân bô hçrp l vj trI trong do thj. Chü trçng phát triên ha tang
thông tin, tao nén tang chuyên dôi so, xây dixng do thj thông minh; tp trung
xây drng các yu t, nhu: H th6ng quãn l thông minh; tru&ng h9c thông
minh; ha tang giao thông thông minh... Du tix, nâng ctp dng b h thng cp
din, cap thoát nu&c do thj dáp img yêu cu phát trin.
2. Khai thác ti da tim nàng, kn th; các dng hrc tang trtrô'ng mm
dê phát triên kinh tê nhanh, hen vfrng, chuyên djch co' câu kinh tê theo hu'ó'ng
do thj; trong do, khu virc thirong mii - djch vti là miii nhQn. Thüc day dôi mO'i
sang tto Va khOi nghip; gn vó'i bão v môi trtrO'ng, thiyc hin tin b,
cong bang xã hi
EMy math phát triên tlrncmg mai - djch vi theo hu&ng van minh, hin dai.
Tp trung thu hut du tu phát triên ha tang thuang mai - djch vi có quy mô l&n,
cp vüng, khu virc, nhu: Trung tam thuo'ng mai, siêu thj; outlet; khách san; nghi
dixô'ng cao c.p ..., Phát trin các loai hInh phân phôi, hInh thüc thanh toán, tiêu
dung hin dai, thucing mai din tCr; phát triên kinh tê dêm; hInh thành các khu
do thj gn vâi cong viên, khu vui chai giãi trI quy mô lan, các djch v11, san
phm van hóa...
Phát trin du ljch van hóa - ljch sir trên co s& khai thác hiu qua các giá
trj van hóa 4t th, phi 4t th, kt hçp vói các san phâm van boa, am thirc d,c
sic, djch v11 vui cho'i giãi trI hp dan, không gian thu&ng thüc van hóa, ngh
thut dc dao ... Tp trung du tu, tràng tu dng b các khu, cim di tIch, nhu:
Chüa Dam, Dn Ba Chüa Kho, Dn Quan, DIth - Den - Chüa Xuân 0 A... gän
v&i phát huy và khai thác hiu qua các diem du ljth. Bào v và phát huy giá trj
h sinh thai tçr nhiên ('di, rirng, song, ho.,.) gan v&i dâu tu' co' s& ha tang nhäm
tao cánh quan mOi tru&ng, thuc dy phát triên thuong mai - djch vii, du ljch,
nghi duông, phic vii thu cu giãi trI, các hoat dng cong dOng; quy hoach và
du tu' khu vrc nui Dam, ngOi Con Ten, song Tao Khê, cânh quan khu virc
song Cu... Xây dirng thàth ph Bc Ninh trà thành mt trong thung trung
tam cp vüng v thuong mai, du ljch van hóa - ljch str cüa Vüng Thu do.
Thu hut du tu có chpn lQc, phát trin cOng nghip, tiêu thu cong nghip
theo hu&ng hin dai, cOng ngh cao, than thin vó'i mOi tru&ng và cong nghip
ph trçi; tp trung phi hçp triên khai Khu cong nghip, do thj Nam San - Van
Duang; Khu cong ngh thông tin tQp trung phu&ng Khc Nim.
Phát trin nOng nghip phU h9p vâi do thj, sinh thai, an toàn và dam bâo
mOi tru&ng; chuyn di co' cu san xuât hp l gn vói tang cithng irng diing
khoa h9c - cong ngh; phát trin nOng nghip hang hóa, nOng nghip hu'u co',
nông nghip cong ngh cao. Tang cu&ng quân l dê diu, cOng trinh thüy 1i và
di d&i các h dan vi phm. Quãn l và phat trien thng theo huâng sinh thai, ben
vu'ng. Thic hin hiu qua chixang trinh "MOi xâ, phwôizg m5t san phám"
(OCOP), gn san phm d.c trung cüa thành phO.
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Thirc hin dng b các giãi pháp tang thu ngân sách, phát trin các
nguôn thu ben vüng; quàn 1 và diêu hành ngân sách ch.t chë, dung quy djnh.
Huy dng tt mçi ngun 1rc xã hi cho du tLr phát triên.
3. Quãn 1 cht chë, sü' ding tiêt kim, hiu qua tãi nguyen, dat dai;
khàc phiic ô nhim, báo v môi trtrông, chü dng ü'ng phó vó'i biên dôi khI hu
Tang cuô-ng cong tác quán 1 dt dai, tài nguyen; quy hoch, khai thác Co
hiu qua qu5' d.t to ngun lirc phát trin do thj. Tiêp tiic tháo gi nhüng khó
khän, vuó'ng mic v giao dt trái thm quyên. Triên khai chuyOn dôi các c11m
cong nghip sang phát triên do thj, thuang mi, djch v, logistic. Day manh
cong tác báo v, cãi tio môi tru&ng, xfr l rác thai, rnthc thai; xây dirng dê an
tng th xi:r l ô nhim môi truO'ng tti phithng Phong Khé, Khäc Nim.
Phi hçrp triên khai du hr hoàn chinh các h diu hôa Phüc Ninh, Vtn
An, cài tio ma rng kênh Kim Dôi, song NgQ huyn Khê; nâng cap h thông
thoát nuâc theo hurng tách nuac thai ra khOi h tMng thoát nuac mua; bào v
và cài tao, chinh trang các ao, h, song...; tip tiic triên khai dê an trông cay
xanh, cay trang trI; quy hoach ma rng các cong viên, vithn hoa, khu vui chai;
tang din tIch bao phü cay xanh, mt nuâc trên dja bàn.
4. Dy mtnh phát trin các linh virc van hóa - xã hi và Hang cao
don sng cüa nhan dan
Tip tçic xây dimg con ngix&i thành phô van hin, thanh ljch, phát triên toàn
din, mang dm bàn s,c vn hóa Bc Ninh - Kinh Bc, là trung tam, muc tiêu và
dng lirc phát triên quan tr9ng nht cüa thành ph& Phát triên van hóa tth thành sue
manh ni sinh, dng 1irc phát triên; gn phát triên vn hóa, du ljch vai phát triên
thuang mai - dch vi1; tao ra nhiu san pham van hóa có cht lung cao d phát
triên djch vi van hóa gn vai djch v du ljch. Tp trung trin khai dâu hr Khu thüy
to van hóa Quan hç; bào tn và phát huy các giá trj di san, di tIch ljch si.r van boa;
dc bit là quãng bá, phát huy giá trj và süc lan tóa cüa Dan ca Quan h9 Bc Ninh...
Tiep tiic dâu tu, nâng cap và quán l, khai thác cO hiu qua các thiêt ché van hóa,
the thao; thu hut dâu hr các trung tam tp luyn hin dai, có quy mO lóri, dáp üng
thu câu cña nhân dan va thuc d.y phát triên the thao trên dja bàn.
Nâng cao chat luçmg toàn din giáo dic - dào tao; dy math phong trào
day và h9c ngoi ngü dáp üng yêu câu hi nhp quc t. Xây drng mO hInh
"Trztô'ng hQc hqnh phic ", "Tru'ô'ng hQc thông minh "; hInh thành các tri.thng hçc
lien cap, truang h9c dat tieu chun quc t và phi hqp dy math thu hut
dâu hr các tru&ng dai bce; phát triên tnthng hr thiic và thI dim mô hInh trir&ng
cOng 1p tir chü chat lucrng cao. Quan tam thu hut, trng diing nhân tài và phát
trin ngun nhân hrc dáp ung yéu cu.
Quan tam bâo v, cham soc sue khOe nhân dan; tp trung nâng eao sirc
khOe, the hrc, tang tuôi thç, nang cao cht luçmg dan s. Chü dng phOng ch6ng
djch, bnh; hoân thành miic tiêu bao him y t toàn dan. Thu hut các trung tam
chãm soc sue khOe nguai cao tui, bnh vin thm m, djch vii chäm sOc y t chit
luqng cao; mO hinh bác s' gia dIth ... Tang cuang quan l, dam bào an toàn thçrc
phâm, xây dirng thành ph Bc Ninh không con thçrc phm khOng an toàn. Chñ
trcng nâng cao chat luçmg cuOc song và chi so bath phuc cüa ngi.rai dan.
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Thrc hin dng b các chInh sách bâo trçi, phüc lqi, an sinh xä hi, bào
dam 100% các dôi t1xng yeu the duçc tiêp cn các djch v xã hi; buy dng hiu
qua các nguôn 1irc chãm lo các dii tirqng chInh sách, nguii có công, dôi ti.rçing có
hoàn cãnh khó khän; day minh giái quyêt vic lam và giàm t 1 h nghèo, cn
ngheo trên dja bàn.
5. Day mtnh nghiên cfru, irng diing khoa hQc - cong ngh, thông tin
truyên thông, tang cu'ô'ng dan tir nâng cao chat ltrçrng, hiu qua chInh quyên
din til', thành phô thông minh
Day manh nghiên ciru, irng diing, chuyên giao và phát triên manh khoa
h9c - Cong ngh, hInh thành h sinh thai h tr? kh&i nghip di mäi sang tao,
hin thirc hóa các tuô'ng, cong trInh nghiên cüu khá thi, có tInh i'rng diving cao;
kho'i dy khát vçng, xây dirng thành phô Bàc Ninh tr& thành thành ph sang
tao, trung tam khài nghip.
Di dâu trong triên khai 1rng diing cong ngh thông tin và chuyên dôi so;
tiêp tiic xây dirng chInh quyên din tir huóng tci chInh quyên so và dO thj
thông minh. Triên khai các djch v11 trên nên tang dO thj thông minE, phñ song
mng 5G, truyên thanh thông minh; djch vii cOng trixc tuyên mirc d 4; hO so
cong vic driicc xfr l trên môi truàng mng; thüc day xây dmg xã hi sO, phát
triên Va tang t' tr9ng kinh tê so trong GRDP thành phô.
6. Nâng cao hin hrc, hiu qua quãn I Nhà nu*c, diêu hành cüa các cap
chInh quyên theo mO hlnh chInh quyên do thj, kiên tio, phiic vi1 ngirôi dan,
doanh nghip và sr phát triên cüa thành phô
Dy manh cãi each hành chInh; tp trung dôi mâi, nâng cao hiu qua
hoat dng Trung tam hành chInh cOng và vic thirc hin co' chê mt cüa, mt
ci:ra lien thông theo hrnng giài quyêt các thu tVc hành chInh không phii thuc
vào dja gii hành chInh, gn vi so hóa và sü diing kêt qua so hóa ho so, giây
t?i, kt qua giài quyêt thu tiic hành chInh; thirc hin dOng b các giâi pháp, nâng
cao cht krçmg, quãn 1 diêu hành cüa các co' quan nhà nuóc, gän vói triên khai
irng diing cong ngh thông tin và chuyên dôi sO, nhäm thay dôi hr duy, cOng
khai, minh bach boat dng cüa co quan nhà nuc trên môi trung so, hung tâi
sr hài lông cüa ngiRii dan và doanh nghip.
Tang cithng kS' cuo'ng, k' 1ut hành chInh, nâng cao dao dirc cong v1i;
dy manE phong trào thi dua "Can b(5, cong chi'c, viên chic thi dua thi!c hin
van hóa cOng sà", xây dirng to chirc, b may dáp irng yêu câu dcm vi hành
chInh cap qun khi Bàc Ninh tth thành thành phô trçrc thuc Trung i.ro'ng; quan
co'
tam dào tao nâng cao näng lirc di ngü can b, cong chüc, nhât là can b
sO'. Lam t& thim vii câi cach hr pháp, cong tác thanh tra, tiêp dan, giâi quyt
don thu khiu nai, tO cáo cüa cong dan.
7. Tang cirô'ng cüng c qu6c phông - an ninh vã di ngoi; bão dam
on djnh, an toàn xä hi, to diêu kiin thüc day kinh tê-xã hi phát triên
Tang cuO'ng cOng tác quOc phOng, quan sir dja phuong; bào dam an toàn
miic tiêu tr9ng diem, các sir kin van hOa, chinh tn 1O'n diên ra trên dja bàn. Xây
d%mg th trn quOc phOng toàn dan, the trn an ninh nhân dan gn vO'i xay dirng
khu vi1c phông thu vttng chäc trong tmnh hinh mâi. TQtp trung xây dirng lirc krçmg
vU hang dja phuong vcrng math toàn din, có khá nang san sang chiên dâu cao.
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Chü dng n.m chtc và xir 1 t& eác vçi vic ngay khi mfri phát sinh, không
d xãy ra tmnh hung phüc tap, bj dng, bt ng. Phát huy st'rc mrnh tong hçxp cüa
cà h tMng chinh trj trong cong tác du tranh và phông, chng ti phm, t nn xã
hi. Lam t& cong tác quàn 1 cu trà, nguôi nithc ngoài; dam báo an toàn giao
thông và phông, chng cháy, n& Xây dirng thành ph an toàn vi sr binh yen và
hanh phüc cüa nhân dan.
Tang cung mi rng di ngoti, hi nhp qu& t; chü trng liOn kOt, hçip
tác phát trin do thj, djch viii, du ljch, van hóa...; dng thô'i, phát huy vai trô do thj
trung tam, tth thành hat nhân liOn kt, thñc dy s1r phát trin cüa tinh.
8. Xây diyng t chu'c Bang và h th6ng chInh trj trong sch, phát huy
khi dti doàn kêt toàn dan
Tang cu&ng cOng tác xây dirng, chinh dn Dàng trong sach, vfrng manh
toàn din; lam tt cong tác giáo diic l 1un chInh tn; thirc hin nghiêm tue Kêt
1un s 01 -KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip tiic thirc hin Chi
thj s 05-CT/TW gn vri thirc hin Nghj quyt Trung ucmg 4 (khóa XII); tang
cuông cong tác xây dirng t chüc Dàng, h thng chInh trj và di ngü can b
vü'ng mçtnh, dáp urng yOu cu; chü trng cong tác kim tra, giám sat và thi hành
nghiêm k 1u.t Dãng; tip tiic di m9i, nâng cao hiu qua cong tác dan 4n;
dy manh phong trào thi diva yêu nurc, phong trào thi dua "Dan vn khéo" tao
sir dng thun trong xä hOi; nâng cao hiu lrc, hiu qua cong tác ni chInh và
phông chng tham nhüng, 1ng phi, tiêu circ.
Di mâi ni dung, phucrng thüc hoat dng cüa MTTQ và các to churc
chInh trj - xä hi, huóiig v co s&, dja bàn khu dan Cu; phát huy dan chü và sue
manh khi dai doàn kt toàn dan, tnin khai có hiu qua các cuc 4n dng,
phong trào thi dua, Cong tác giám sat, phàn bin xä hi, tham gia gop
dçrng Dàng, chinh quyn trong sach, vrng manh, vói nhiu mO hmnh mdii, di
du và dáp urng yOu cu nhim v1i tInh hInh mri.
IV- TO CHC THVC HIN
1. Ban Thuô'ng vi Tinh üy thanh 1p Ban Chi dao thçrc hin Nghj quyt
v xây drng và phát trin thành ph Bc Ninh dn nàm 2030, tm nhIn dn
nãm 2045. Ban Chi dao có thim vii tham muu xây dirng k hoach và trirc tip
chi dao, thirc hin các miic tiêu, thim vii Nghj quyt d ra, djnh k' báo cáo
Ban Thuông vii Tinh üy.
2. Dàng doàn HDND tinh lath dao, xem xét, thông qua các ca ch& chInh
sách dê xay dirng và phát triOn thành ph Bãc Ninh, tao co s pháp l cho vic
thiic hin và giám sat vic thxc hin Nghj quyt.
3. Ban can sir Dãng UBND tinh chi dao thanh ph Bc Ninh, các ngành, các
dja phucmg phOi hçip xây drng các chuong tnmnh, k hoach thu hut, khai thác cac
nguon lirc tâi chInh, ngãn sách, dâu tu, dáp ig yOu cu thim vi xây dirng và phát
triên thành phO. Chi dao trin khai nhüiig thim vi tnréc mt và xây dmg l trInh
thrc hin các dê xuât, kiOn nghj cüa thành phO (phy lyc kern theo). Chi dao giài
quyêt kjp thai cac khó khn, vuó'ng mAc tnong qua tninh t chuc thrc hin.
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4. Ban T chüc Tinh üy, Si Ni vii quan tam sp xp t chi'rc b may và
di ngü can b thành phô dáp 1rng yêu cu. Các ban, s, ngành, MTTQ và các
to chirc chInh trj-xã hi tinh có trách nhim phi hçp, h trçy, tao diu kin
thun 1çi tp trung xây drng thành pM Bc Ninh phát trin.
5. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao quán trit, trin khai th%rc hin tot các
ni dung cüa Nghj quy& dn các cp üy, các ngành, dja phucmg; dy manh
cOng tác tuyên truyn trén các phucmg tin thông tin dai chüng nâng cao nh.n
thi'rc và trách nhim chung trong xay dirng và phát trin thành pM Bc Ninh
dn nàm 2030, tm thin dn näm 2045.
6. Thành pM Bc Ninh xây dirng k hoach; dy math phong trào thi dua;
khcyi dy tim näng, 1çi th; ti.r duy, khát vQng; phát huy cao d si.r dng thun xã
hi, vai trô lãnh dao cüa t chirc Dâng, sr vào cuc cüa ca h tMng chInh tn
nhtm trin khai thirc hin có hiu qua và sm dua Nghj quyt vào cuc sng.
7. Các huyn üy, thj üy, dãng üy tr1rc thuc tIch circ pMi hçTp lien kt,
hçTp tác viii thành pM Bic Ninh d thñc dy cüng phát trin.
8. Van phông Tinh üy pMi hçTp các Co quan lien quan thu&ng xuyên
theo dOi, giám sat, kim tra, don dc, djnh k' so k&, tng kt vâ tng hp báo
cáo kt qua thirc hin Nghj quy& vói Ban Thrning v1i Tinh üy.
(Nghj quyé't nay thay the Nghj quyêt so 1] -NQ/TU, ngày 10/9/2013
cia Ban Thithng vi Tinh
Noi nhân:
- Ban BI thi.r TW Dâng (b/c),
- Các Ban xây dirng Dáng và Van phông TW Dáng (b/c),
- Thumg trVc Tinh üy, HDND, UBND tinh,
- Các dãng doân, Ban can sr Dãng,
- Các sà, ban, nganh, MTTQ và các to churc CTXI-I tinh,
- Van phOng: Doàn DBQH và J-IDND tinh, UBND tinh,
- Thành üy, HDND, UBND thành phô Bäc Ninh,
- Các huyn iy, thj Oy và dáng üy trtrc thuc,
- Các d/c Tinh Ciy viên,
- Van phang: + Các d/c Lãnh dao,
+ Chuyên viOn theo dOi, Website Tinh üy,
+LuiiVT.

