
 ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM 

                                  *                 Phan Rang - Tháp Chàm, ngày      tháng 01 năm 2023 

Số         -CV/TU 
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 

về công tác khoa giáo năm 2023 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các ban đảng Thành ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

 
 

          Thực hiện Công văn số 3531-CV/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2023.  

Căn cứ chương trình và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Thành ủy đề nghị 

Ủy ban nhân thành phố; các ban đảng Thành ủy; Mặt trận và các đoàn thể thành 

phố, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy chỉ đạo triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm về công tác khoa giáo, như sau:  

1. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo 

- Ủy ban nhân thành phố; các ban đảng Thành ủy; Mặt trận và các đoàn thể 

thành phố, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xác định các nhiệm vụ trọng tâm 

công tác khoa giáo triển khai trong năm 2023. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương 

trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Đảng về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, 

thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, góp 

phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của đại 

hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình cụ thể của 

từng địa phương, cơ quan, đơn vị.  

- Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn 

kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn 

hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ 

chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng 

mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng 
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công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững; 

kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng 

 Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch; 

kịp thời tiến hành sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo đúng thời gian quy định đối 

với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, cụ thể: 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban 

Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình 

mới. 

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

 - Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (điều chỉnh 

trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo). 

 - Báo cáo 01 năm thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 12/10/2022 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-KH/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ cập 

giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS giai đoạn 2022 - 2030. 

- Triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương (Phụ lục kèm Công văn này). 

3. Thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số 369-QĐ/TU 

ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

 Trên cơ sở Quyết định số 369-QĐ/TU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với cơ quan 

nhà nước thành phố trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; cấp ủy các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo: 
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- Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực 

hiện đường  lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp  luật của Nhà nước về 

giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục - thể thao, gia 

đình, trẻ em, an sinh xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để nắm tình 

hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các 

vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, 

sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo 

dục và đào tạo; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, dân số, thể dục - 

thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các 

ngành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể 

dục - thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội. 

- Theo dõi, chỉ đạo các hội quần chúng do Thành ủy và cấp ủy, đơn vị, địa 

phương giao nhiệm vụ.  

4. Tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ 

làm công tác tuyên giáo trong lĩnh vực khoa giáo 

Ban Tuyên giáo Thành ủy cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xử lý thông tin và tham mưu công tác khoa giáo do 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất Thường trực 

Thành ủy cho ý kiến tổ chức một số cuộc tọa đàm, hội thảo, khảo sát… đối với 

những vấn đề Nhân dân quan tâm trong giáo dục và đào tạo; khoa học và công 

nghệ; y tế, dân số, thể dục - thể thao, gia đình, trẻ em… để kịp thời tham mưu 

Thường trực Thành ủy chỉ đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trên lĩnh 

vực khoa giáo. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Ủy ban nhân dân thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

công tác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và 

chuẩn bị đầy đủ các báo cáo phục vụ cho công tác tổng kết, kiểm tra, giám sát trên 

lĩnh vực khoa giáo theo từng nội dung của Công văn. 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể 

thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tốt việc triển khai các nhiệm  

vụ trọng tâm trên lĩnh vực khoa giáo trong năm 2023 theo các nội dung được nêu 

trong Công văn này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với 

thực tiễn tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 
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- Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức 

thực hiện và sơ kết, tổng kết đạt hiệu quả, thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng trên lĩnh vực khoa giáo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Phú 
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PHỤ LỤC 

Các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Trung ương 

trong lĩnh vực công tác khoa giáo 

(Kèm theo Công văn số..... ngày ..../01/2023 của Thường trực Thành ủy) 

----- 

 

NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

2. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến 

năm 2020”. 

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế”. 

4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.  

5. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế”. 

6. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới”. 

7. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

 

CHỈ THỊ 

1. Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia 

đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
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2. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005, Ban Bí thư về “Đẩy mạnh phát 

triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa 

đất nước”. 

3. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập”. 

4. Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về “Phát triển nền 

Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. 

5. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công 

tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. 

6. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa”.  

7. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Ban Bí thư về “Phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung 

học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho 

người lớn”. 

8. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. 

9. Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình 

hình mới”. 

10. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”. 

11. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”. 

12. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. 

13. Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường 

lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam 

vào năm 2030”. 
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KẾT LUẬN 

1. Thông  báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về 

“Năm năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung 

ương khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong 

tình hình mới”. 

2. Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập”. 

3. Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa XII về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế”. 

4. Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế". 

5. Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Phát triển đội ngũ trí 

thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

6. Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về 

“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa 

đất nước”. 
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CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỈNH ỦY TRONG 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC KHOA GIÁO 

----- 

NGHỊ QUYẾT 

1. Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. 

2. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2020 

và tầm nhìn năm 2030”. 

3. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

khóa XIV về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về phát triển 

nhà ở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

4. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về “Đẩy  mạnh  đổi  mới  mô  hình  tăng  trưởng,  nâng  cao  chất  lượng  tăng 

trưởng, sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025  và 

những năm tiếp theo”. 

5. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

6. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

CHỈ THỊ 

1. Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19/11/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. 

2. Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em 

trên địa bàn tỉnh”. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

1. Chương trình hành động số 235-CTr/TU ngày 20/01/2014 về “Thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

2. Chương trình hành động số 322-CTr/TU ngày 24/3/2015 về “Thực hiện 

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế”. 

3. Chương trình hành động 181-CTr/TU ngày 21/02/2018 về “Thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

 

KẾ HOẠCH 

1. Kế hoạch 93-KH/TU ngày 21/02/2018 về “Thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình 

mới”. 

2. Kế hoạch 94-KH/TU ngày 21/02/2018 về “Thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công 

tác dân số trong tình hình mới”. 

3. Kế hoạch 115-KH/TU ngày 07/8/2018 về “Thực hiện Nghị quyết 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội”. 
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CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, CHƯƠNG TRÌNH CỦA THÀNH ỦY 

TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC KHOA GIÁO 

----- 

NGHỊ QUYẾT  

1. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025. 

CHỈ THỊ  

1. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở. 

2. Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn thành 

phố. 

3. Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình 

hình mới và củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

1. Chương trình hành động số 258-CTr/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công  nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

2. Chương trình hành động số 290-CTr/TU ngày 18/9/2014 thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước. 

3. Chương trình hành động số 343-CTr/TU ngày 26/6/2015 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị 

khóa XI về đẩy mạnh ứng  dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 
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KẾ HOẠCH  

1. Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước. 

2. Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng về tăng  cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 

Nhân dân trong tình hình mới. 

3. Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. 

4. Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 04/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

5. Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 

2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

6. Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS 

tại Việt Nam trước năm 2030. 

7. Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 22/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới. 

8. Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 12/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ 

về thực hiện Chỉ thị số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và 

phân luồng học sinh sau THCS giai đoạn 2022-2030./. 
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