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Thực hiện tốt và hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy nhà nước và kiện toàn tổ
chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đúng
hướng dẫn của Chính phủ. Thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu lao động
hợp lý, tỷ lệ công chức - viên chức phù hợp, chức danh nghề nghiệp rõ ràng, trình độ
chuyên môn cụ thể và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Tổ chức thi tuyển
chức danh cán bộ quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên để lựa chọn nhân tài,
người có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính
nhà nước.
Tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo ngành,
lĩnh vực thuộc thẩm quyền địa phương nhằm tăng cường kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả
trong công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chặt chẽ, hiệu quả. Đẩy mạnh
phân cấp quản lý, đảm bảo nơi nào, cấp nào quản lý hiệu quả thì phân cấp cho nơi đó
quản lý và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với cấp trên và pháp luật.
Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở chính
quyền, cơ quan chuyên môn các cấp.
Thường xuyên chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, thanh tra chuyên đề và đột xuất khi có yêu cầu; giải quyết kịp thời và đúng pháp
luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; chủ động, sâu sát, lắng nghe ý kiến và
đối thoại với người dân để hạn chế những vụ khiếu kiện đông người, đi đôi công tác
dân vận ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí,
trong đó cần tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sự giám sát của Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tạo nhiều kênh thông tin để báo
chí, nhân dân tham gia giám sát, tố giác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Xây dựng và triển khai các chương trình trọng điểm thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Cân đối vốn ngân sách nhà nước, kết hợp
huy động vốn xã hội để đảm bảo nguồn lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục
tiêu đã đề ra, tạo những chuyển biến nhất định về kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai
đoạn tới.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 mà Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh đã đề ra. Vì vậy, nhiệm vụ của năm 2021 là hết sức
nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của
doanh nghiệp và người dân; từng ngành, từng cấp phải xây dựng kế hoạch chi tiết,
chủ động đề ra các giải pháp tích cực, khả thi, hiệu quả; tận dụng tốt thời cơ, chủ
động vượt qua mọi thách thức từ hội nhập để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch
năm 2021 của tỉnh./.
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