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Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tổ chức từ ngày 12-

10-2020 đến ngày 15-10-2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 345 đại 

biểu đại diện cho trên 56 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự đón 

đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về dự 

và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội thảo luận, thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Báo cáo 

kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Báo cáo 

tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 48 đồng chí. Tại hội 

nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được 

bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí 

thư Tỉnh ủy khóa XVII; đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư 

Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí, đồng chí 

Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Phó trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 

19 đại biểu chính thức (Đại hội bầu 18 đại biểu, 01 đại biểu đương nhiên) và 02 đại 

biểu dự khuyết. 

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển Đại hội đã thông qua 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đề ra phương hướng, mục 

tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 5 năm 2020 - 2025 như sau: 

 

 

 



PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Chủ động nắm bắt thời 

cơ, thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển khá, toàn diện, 

bền vững. 

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ 

thông tin; khai thác tiềm năng, nguồn lực tập trung phát triển mạnh du lịch và các 

ngành dịch vụ; tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao; chú trọng 

phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có kỹ năng, tay 

nghề cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh 

để nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng 

con người đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện tốt các chính sách vùng đặc biệt khó 

khăn; chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh 

xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối 

ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ 

thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ 

chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội. 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân 

chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng 

tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có 



công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác 

đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền 

vững trong khu vực miền núi phía Bắc.  

 

15 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 2010) 

đạt trên 8%. 

2. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) đạt 64 

triệu đồng. 

3. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh 

năm 2010) đạt 8%. 

4. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 

2010) đạt 14%. 

5. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so 

sánh năm 2010) đạt 4%.  

6. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 

đến năm 2025 có 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (30% xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới); có thêm ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

7. Thu hút 2,6 triệu lượt khách du lịch. 

8. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ. 

9. Tỷ lệ đô thị hóa trên 27%. 

10. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập 

giáo dục tiểu học từ mức độ 2 trở lên, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ 

trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học: Mầm non 53%, tiểu học 70%, trung học cơ sở 

70% và trung học phổ thông 35%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%, trong đó có bằng, 

chứng chỉ 30%. 

11. Trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; trên 80% thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ 

dân phố văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. 



12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 

20%; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; có 10 bác sĩ và 35 giường 

bệnh/10.000 dân. Phấn đấu 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.  

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 2,5%/năm. 

14. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ của rừng trên 65%; 99% dân cư thành thị được 

sử dụng nước sạch; 98% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% 

chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông 

thường được xử lý đạt tiêu chuẩn. 

15. Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 85% đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. 

 

3 KHÂU ĐỘT PHÁ 

1.  Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng 

nông thôn mới. 

2. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan 

trọng của tỉnh. 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông 

tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.  

 

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển 

kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học 

công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất 

vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc. 

4. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng 

nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, 

đáp ứng yêu cầu thị trường. 



5. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây 

dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy 

tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

 

12 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá.  

2. Tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào một số 

ngành có tiềm năng, lợi thế. 

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy 

phát triển các thành phần kinh tế.  

4. Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, ưu tiên thực hiện 

các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các trương trình trọng điểm...; thu hút đầu 

tư, huy động mọi nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hạ tầng. 

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường, 

chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

6. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục 

đại trà, giáo dục mũi nhọn; nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ học mầm 

non ngoài công lập và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.  

7. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người.  

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân.  

9. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động; gắn đào 

tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, các chương trình, dự án của tỉnh và thị 

trường lao động trong nước và nước ngoài.  

10. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 

công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công 

tác đối ngoại. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chủ động, tích cực triển 

khai các hoạt động đối ngoại nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, huy động các nguồn 

lực nước ngoài. 

11. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 



Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các 

dân tộc.  

12. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, học tập chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng 

cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính 

trị, tư tưởng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, 

giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; kiểm tra, giám sát có 

trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan có chức năng đấu tranh, phòng, chống tham nhũng. 

Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, trọng tâm là đổi mới 

công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện, thông suốt, kịp 

thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.  

 


