TỈNH ỦY HẬU GIANG
*
Số 18-TTr/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hậu Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

----Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 09/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số
50-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cơ quan, đơn vị với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm
đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện cơ bản các nội
dung của Chương trình số 50-CTr/TU, đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra; đồng thời
các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa
thực hiện các nội dung của Chương trình số 50-CTr/TU phù hợp với tình hình địa
phương, đơn vị mình.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhận thấy có nội dung cần thêm thời gian
nghiên cứu và xây dựng; tích hợp một số lĩnh vực trụ cột vào cùng một văn bản để
chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ
(1). Không xây dựng Đề án tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp.
Lý do: Các nội dung này đã được tích hợp vào Đề án Thí điểm đổi mới cách
thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Đề án
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp là
nhiệm vụ đột phá chiến lược trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
(2). Điều chỉnh tên gọi “Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức; cơ chế đánh
giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo nhóm tương đồng” thành “Bộ tiêu
chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang”. Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2021.
Lý do: Tên gọi mới có tính bao quát cao.
(3). Điều chỉnh tên gọi Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là
nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp là nhiệm vụ đột phá chiến lược trong công tác
tổ chức xây dựng Đảng” thành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
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Lý do: Đề cập trực tiếp vào đối tượng của đề án và không gây trùng lắp tên
gọi với “Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; “Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” Ủy ban nhân dân
tỉnh đang xây dựng.
(4). Điều chỉnh thời gian hoàn thành “Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, từ quý III sang
quý IV năm 2021.
2. Nhiệm vụ đột phá về xây dựng Chiến lược phát triển và Quy hoạch
tỉnh Hậu Giang
Bổ sung nội dung Nghị quyết chuyên đề về Phát triển Công nghiệp, Nông
nghiệp, Đô thị và Du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025”. Thời gian hoàn
thành trong quý IV năm 2021.
Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển Công nghiệp, Nông
nghiệp, Đô thị và Du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, đã tích hợp để chỉ
đạo bốn trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, không xây dựng một số
nghị quyết, đề án trong Chương trình số 50-CTr/TU:
(1) Đề án phát triển khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo việc làm trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
(2) Nghị quyết chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng
giao thông, thương mại và đô thị.
(3) Nghị quyết chuyên đề về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm
đô thị - công nghiệp của tỉnh.
(4) Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang (thay thế Nghị quyết số
09-NQ/TU ngày 10/6/2014 về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020,
tầm nhìn 2030).
Trên cơ sở kế thừa những nội dung của Chương trình số 50-CTr/TU, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh, bổ sung các
nội dung nêu trên để kịp thời triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét,
quyết định.
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