
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
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S& 403  /KH-UBND Ninh BInh, ngàyo2 ltháng 08 na/n 2019 

KE HOACH 

T chfrc hi nghj tng kt 15 näm thi'c hin nghi quyt s 13/NQ-TW ngày 
18/03/2002 ella Ban Chap hành Trung u'o'ng dãng khóa IX ye tiêp tiic dôi mó'i, 

phát triên nâng cao hiu qua kinh tê tp the, hqp tác xa 

Can cü Quyt djnh s 212/QD-TTg ngày 20/02/2019 ella Thu tixOng 
Chinh phll v ban hành K hoach và D cumg tng kt 15 näm thirc hin Nghj 
quy& si 1 3/NQ-TW ngày 18/3/2002 ella Ban chap hành trung ucing Dàng khóa 
IX v tip t1lc dôi mOi, phát triên nâng cao hiu qua kinh té tp the; 

UBND tinh Ninh BInh xay dirng k hotch t chllc Hi nghj tng kt 15 
näm thirc hin Nghj quyt s 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 dlla Ban Chap hành 
Trung rnmg Dãng khóa IX v tiêp tiic dôi mri, phát trin nâng cao hiu qua kinh 
té tp th trén dja bàn tinh Ninh BInh, vói ni dung cii th nhu sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAu 

1. Mçc dIch: 

Dánh giá k& qua trin khai, tInh hInh phát trin kinh t tp th sau 15 näm 
thrc hin Nghj quyt s 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 ella Ban Chap hành Trung 
uong Dàng khóa IX ye tip tiic dôi mâi, phát trin nâng cao hiu qua kinh tê tp 
the (sau day gçi là Nghj quyêt) trên dja bàn tinh Ninh BInh; Qua do dánh giá kt 
qua dat  diigc, nhüng han ch& bt ep, nguyen nhân và bài bce kinh nghim; d 
xuât phuo'ng hithng, nhim vi trcng tam, giài pháp thrc hin Nghj quyêt trong 
nhllng nàm tip theo; kin nghj v6i eáe B, ngành Trung uang cáe giài pháp, cc 
chê, chInh sách tip tiic t chllc thrc hin hiu qua Nghj quyt, phll hçip väi dc 
thu và tInh hInh kinh tê - xâ hôi ella tinh. 

2. Yêu cu: 

- Dánh giá khách quail, toàn din, chi rö nhQng mt dâ lam du'gc, chua 
lam duqc, nhCtng van dê bat cap, nguyen nhân, bài he kinh nghim trong lãnh 
dao, chi  dao,  t chllc thirc hin Nghj quy& ella eác cp, ngành ella tinh tü do d 
xuât cáe giâi pháp, ei ché, ehInh sáeh nhm tip tiie thire hin có hiu qua 
Nghj quyt. 

- Vic t chirc Hi nghj tng kt 15 näm thçre hin Nghj quy& trên dja bàn 
tinh Ninh BInh phài dam bào trang trng, thit thirc, tit kim, tránh phô truong, 
hInh thic, gay lang  phi. 

II. NO! DUNG TRIEN KHAI Tt-HXC H1N 

1. Ni clung: 



- Dánh giá kt qua 15 näm thirc hin Nghj quy& so 13/NQ-TW ngày 
18/3/2002 cüa Ban Chip hành Trung uang Dàng khóa IX ye tiêp tiic dôi mói, 
phát trin nâng cao hiu qua kinh t tp th trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

- Cong tác phi hcp gita tinh Ninh BInh vOi các B, ngành Trung ucing 
và cOng tác chi dao  dôi vói các Sâ, ban ngành và UBND cap huyn, thành phô 
trong vic trin khai thirc hin Nghj quy&. 

- D xut các nhim vii, giâi pháp nâng cao hiu qua vic trin khai thirc 
hin Nghj quyêt trong thi gian tâi. 

- Kin nghj vii các B, ngành Trung uong các giãi pháp, ca ch& chInh 
sách nhm tip tiic thirc hin có hiu qua Nghj quy&, phü hcrp vâi dc thu và 
tInh hInh kinh té - xâ hôi cüa tinh Ninh BInh. 

- T chirc khen thuâng cho nhttng cá nhân, t chüc tiêu biêu trong vic 
thrc hin Nghj quyt. 

2. Thô'i gian, thành phn di biu: 

2.1. Thôi gian: 01 bui d1r kin truóc ngày 15 tháng 09 näm 2019. 

2.2. Thành phân di biêu: Khoáng 150 di biêu, bao gôm: 

2.1. Dcii bku Trung u'o'ng: 

- Dai din Ban Chi dao  Trung ucng v d,i mi phát trin kinh t t.p th, 
hccp tác xã; 

- Lãnh dto các B: K hoch vâ Dâu tu'; Nông nghip vâ Phát triên nông 
thôn; Lien Minh hp tác xâ Vit Nam. 

3.2. Dai biéu tInh: 

- Thuäng trirc Tinh üy, Lânh dao  HDND, Lãnh dao  UBND tinh. 

- Chü tn hi nghj: Lãnh d.o UBND tinh. 

- Dai din các Ban trrc thuc Tinh üy: Ban Tuyên giáo, Ban Dan van; 

- Dai din Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh Ninh BInh; 

- Dai din Lãnh do các S&, ban, ngành, doàn th c.p tinh; 

- Di din Lãnh d.o mt s Ngân hang: Ngân hang Nba nithc tinh, Ngân 
hang Nông nghip và Phát trin nOng thôn, Ngân hang Dâu tu và Phát triên, 
Ngân hang Cong thuong, Ngân hang HTX, Ngân hang chInh sách xã hi tinh... 

- Dai din: ThiRmg trirc Huyn üy/Thành üy; Lãnh dao  UBND các huyn, 
thành ph; 

- Dai din mt s Hcip tác xã: (mi huyn 05 hçip tác xA); 

- Dii diên các tap th, cá nhân duçic khen thithng; 

- Dti din mt s ca quan thông tn báo chI Trung uang, dja phuang 
gm: Thu?ing tth Báo Nhân dan tai  Ninh Blnh; Phân xã Thông tan xâ Vit Nam 
t?i Ninh BInh; Dài Phát thanh và Truyn hInh Ninh BInh, Báo Ninh BInh, Cng 
thông tin din tir tinh Ninh BInh..... 



3. Kinh phi t chile Hi nghi: 

Giao Sâ K hotch và Du tix xây drng dir toán kinh phi, gài S Tâi chinh 
thârn djnh trInh cap có thâm quyn quyt djnh theo quy djnh hin hành. 

III. TO CH1C THIXC HIN 

1. Sâ K hoach và Du tu là ca quan du mi, chU trI, phi hqp vth các 
dan vj lien quan thirc hin vic to chüc Hi nghj tng kt 15 näm thirc hin Nghj 
quyêt dam bâo trang trQng, )2 nghia; cii th nhix sau: 

- Chü trI, phi hçp Van phông UBND tinh và các dan vj lien quan chun 
bj hi tru1ng (am thanh, ánh sang, hoa trang trI, bin chirc danh...), tiêu d Hi 
nghj vâ các diêu kin to chrc hi nghj Mng kt Nghj quyt; dir thão bài phát 
biêu cüa Thixông trrc tinh us', bài phát biu (chào m1rng và két 1un) cüa Lãnh 
dto UBND tinh tai  Hi nghj tng kt; d%r tháo thông báo kiên két 1un chi dto 
ti Hi nghj. 

- In các tài 1iu lien quan phiic vi Hi nghj. 

- Lp dir toán kinh phi gui Si Tài chinh thm djnh; 

2. Van phông UBND tinh: Ph& hp vâi Lien minh hqp tác xã tinh, S& Kê 
hotch và Du tix, Sâ Ni vij tham mu'u cho Chü tjch UBND tinh tang bang khen 
cho các t chirc, cá nhân có thành tIch xut sc trong vic thirc hin Nghj quyêt. 

Ph& hqp vOi Sà K hoch và Du tu chuAn bj bài phát biu cüa Lãnh do 
UBND tinh tai  Hi nghj tng kêt; phát hành giy myi di biu tham d%r Hôi nghj 
và chun bj diu kin th chüc Hi nghj. 

3. Lien minh Hçip tác xã tinh chü trI, phi hqp vâi S Ké hoach và Dâu tu: 
L?a ch9n hinrng dn ni dung tham lun ti Hi nghj; phôi hqp vói các don vj 
gi:ri các ni dung tham 1un ye Sâ K hoch và Dâu tu xong trithc ngày 
30/8/2019. 

Chü trI, phi hcTp vói Si Ni vi,i và các don vj lien quan d xut khen 
thithng nhüng t chüc, cá nhân tiêu biu trong thirc hin Nghj quyêt; 

4. Si Tài chInh: Thm dnh kinh phi cüa Sâ K hoch và D.0 tu báo cáo 
UBND tinh; cp kinh phi và hurng dn S& K hoch và Du tu thanh quyêt toán 
kinh phi theo quy djnh. Hoàn thành tnrâc ngày 27/8/2019. 

5. Sâ Ni v: Phii hçp Lien minh HTX tinh htràng dn, thm djnh, trInh 
chü tich UBNID tinh xem xét, quyt djnh khen thithng cho các tp the, ca nhân 
có thành tIch xut sc trong vic trin khai, th%rc hin Nghj quyêt. 

6. S& Thông tin và Truyn thông, Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh và 
Truyên hInh tinh: Tang cung tuyên truyn ye cong tác triên khai, thrc hin 
Nghj quyt s 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 cüa Ban Ch.p hành Trung isang 
Dâng khóa IX v tip titc di mth, phát trin nang cao hiu qua kinh te tp the 
trên dia bàn tinh Ninh BInh. 

7. Các S&, ngành, UBND các huyn, thành phô và các don vj có lien quan 
xay dimg dir tháo các tham lun dugc giao, chuan bj các ni dung có lien quan 
và phát biu kiên, thâo lun tai  hi nghj. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Trên day là K hoach t chirc Hi nghj tng kt 15 näm thirc hin Nghj 
quyêt so 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Dàng khóa 
IX ye tiêp tic dôi mâi, phát trin nâng cao hiu qua kinh t tp th trén dja bàn 
tinh Ninh BInh, UBND tinh yêu cu các dan vj có lien quan nghiem tñc triên 
khai thuc hiên.I.J, 

No'i n/ian: 
- ThtrOng trirc BCDTU (B KI-TDT) (dé báo cáo) 
- Tluràng tri'c Tinh ui'; 
- Länh dao UBND tinh; 
- Các so, ban, ngánh có lien quan; 
- UBND các liuyn thành pho; 
- Liru VT, VP2,3. 

bh08 

Nguyen Ngçc Thch 
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