
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

HUYỆN ỦY BẠCH THÔNG  

*    Bạch Thông, ngày       tháng 12 năm 2022 

Số         -NQ/HU  

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XV 

về điều chỉnh nội dung chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa số 01-CTr/HU. 

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện lần thứ Mười hai đã rà soát, thảo luận việc thực hiện Chương 

trình hoạt động toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất: 

QUYẾT NGHỊ  

1. Điều chỉnh nội dung trong Chương trình số 01-CTr/HU ngày 30 tháng 07 

năm 2020 của Huyện ủy về hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020  - 2025. Cụ thể như sau 

- Tại mục 13. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13 (tháng 3/2023) 

 Bỏ nội dung: “Sơ kết gữa nhiệm kỳ Nghị quyết chuyên đề về chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025”  

- Tại mục 14. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 14 (Tháng 6/2023) 

Bỏ nội dung: sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết chuyên đề về chương trình đào 

tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, giai đoạn 

2020 - 2025. 

- Tại mục 21: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 (tháng 3/2025) 

Bỏ nội dung: “Tổng kết Nghị quyết chuyên đề về chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2020 - 2025” 

- Tại mục 22.  Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 22 (Tháng 6/2025) 

Bỏ nội dung: Tổng kết nghị quyết chuyên đề về chương trình đào tạo nghề 
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gắn với giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2025. 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao 

2.1. Ban Thường vụ Huyện ủy  

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình hoạt động toàn 

khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, cụ thể 

hóa vào chương trình hoạt động hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

2.2. Các chi, đảng bộ trực thuộc  

Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình hoạt động toàn 

khóa phù hợp với tình hình triển khai nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.  

2.3. Các Cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

Căn cứ Chương trình hoạt động toàn khóa và Nghị quyết này tham mưu cho 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các nội dung 

đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ủy ban nhân dân huyện 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

- Đ/c Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 

 

 



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NGHỊ QUYẾT CHO PHÙ HỢP 

----- 

Stt Nghị quyết 03-NQ/HU Nghị quyết 15-NQ/TU Điều chỉnh, bổ sung Lý do điều chỉnh 

GIÁO DỤC MẦM NON 

1. 
Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 

dưới 7% 

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

thể nhẹ cân xuống còn 3%;  trẻ em 

thể thấp còi xuống dưới 4%. 

Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 

3%;  trẻ em thể thấp còi 

xuống dưới 4%. 
Theo Nghị quyết 

15-NQ/TU 

2. 
Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 

33% 

Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 

35% 

Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp  

đạt 35% 

3. Phòng học kiên cố đạt trên 50% Phòng học kiên cố đạt 80% Phòng học kiên cố đạt 80%  

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Giáo dục Tiểu học    

1.  
Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 

1 

Huy động 100% trẻ 6 tuổi 

vào lớp 1 
Bổ sung thêm vào 

Nghị quyết 03-

NQ/HU 2.  Phòng học kiên cố đạt 70% Phòng học kiên cố đạt 70% 

Giáo dục THCS    

3. 
Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đạt 

trên 13% 

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 55% 

trở lên 

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 

55% trở lên Theo Nghị quyết 

15-NQ/TU 
4.  Phòng học kiên cố đạt 85% Phòng học kiên cố đạt 85% 



4 
 

Giáo dục THPT    

5. 
Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi đạt 

2,5% trở lên. 

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 50% 

trở lên 

Tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 

50% trở lên 
Theo Nghị quyết 

15-NQ/TU 
6.  Phòng học kiên cố đạt 85% Phòng học kiên cố đạt 85% 

7.  
Trình độ đào tạo giáo viên trên 

chuẩn đạt 20% trở lên 

Trình độ đào tạo giáo viên 

trên chuẩn đạt 20% trở lên 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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