
1 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Biên Hòa, ngày 16 thảng 02 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
tổ chức thực hiện Nghị quyết sổ 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 

của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công Ii|hệ thông tín 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế" 

TiN VA TRUYỀN THÔNG' 

} VẰN ĐẾN 
^Cẵn^cứ vảo Hướng dẫn số 131-HD/BTGTW ngày 05/9/2014 của Ban 

Tuyên giáo Trung ưomg về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 
36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI "về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 
quốc tế" và Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 
số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 
dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp ủy 
đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, 
quan điểm của Đảng trong việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông 
tin đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong quá trình phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, của đất nước. 

- Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng 
dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả trong công tác lãnh đạo của Đảng, trong quản lý nhà nước, cải thiện môi 
trường kinh doanh, đầu tư, tạo điều kiện, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
và nâng cao năng lực cạnh tranh ừong quá trình hội nhập quốc tế. 

2- Yêu cầu: 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần 
quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ 
Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, đảm bảo sự phối 
hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 
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- Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ thông 
tin trên tất cả các lĩnh vực; trước mắt, ưu tiên trong các lĩnh vực liên quan đến 
người dân, trong hoạt động của các cơ quan Đảng, quản lý ở chính quyền các 
cấp trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, đưa ứng dụng công 
nghệ thông tin trở thành hoạt động thường xuyên của mọi cán bộ, công chức 
trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị ở các 
cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội để rút kinh nghiệm, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn 
đề phát sinh. 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của 
Bộ Chính trị và Ke hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành 
thường xuyên, thông qua các chương trình hoặc kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù 
hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, sở, ban, ngành và các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 
quốc tế. 

II- NHỮNG NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP cụ THỂ 
Nhằm thực hiện đạt được mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW đề ra, trong 

thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy các cấp, Mặt ừận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cần cụ thể hóa 
và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc mang tính đột phá sau đây: 

1- Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy đảng trong việc ứng dụng, phát trỉến công nghệ thông tin: 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 
số 36-NQ/TW, về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin trong tiến trình phát 
ừiển bền vững và hội nhập quốc tế của từng ngành, từng lĩhh vực, đến các cơ 
quan nhà nước, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 
hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. 

b) Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 
thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, bảo đảm công nghệ 
thông tin là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong các chương 
trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng các capệ 

c) Rà soát, nghiên cứu củng cố các ban chỉ đạo có liên quan đến nội dung 
ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 
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d) Bổ sung nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnhể 

e) Đưa tiêu chí ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào chỉ tiêu thi 
đua, chỉ tiêu về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. 

2- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế về ứng dụng, phát triển công nghệ 
thông tin: 

a) Rà soát, xây dựng và hiệu chỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách về ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp công nghệ thông 
tin phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế của tỉnh. Chú trọng ưu tiên xây dựng 
cơ chế về dịch vụ công nghệ thông tin, quy định về thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin trong cơ quan nhà nước, quy định về trình tự thủ tục quản lý các hoạt 
động xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ phần mềm và nội dung số, đặc biệt là 
các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng, chính sách nhằm hỗ trợ hình 
thành một số doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

b) Rà soát việc thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành 
hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. 

c) Rà soát, bổ sung mục chi sự nghiệp công nghệ thông tin; trong đó ưu 
tiên phân bổ nguồn vốn cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng công 
nghệ thông tin, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực 
công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ thông phục vụ chỉnh quyền 
điện tử. 

d) Nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu - phát 
triển, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm mà tỉnh có 
lợi thế cạnh tranh. 

e) Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ 
cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong 
cơ quan của Đảng, Nhà nước. 

f) Rà soát, hướng dẫn về ưu đãi tín dụng, thuế và đàu tư theo hướng áp 
dụng mức ưu đãi cao nhất cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công nghệ thông tinẽ 

3- Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại 

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển viễn thông đến năm 
2020 và các đề án, dự án liên quan. 

b) Rà soát, triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phải đảm bảo 
đồng bộ, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia. 
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c) Xây dựng các quy định, hướng dẫn về thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai 
thác thông tin, dữ liệu cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia nhằm đảm bảo khả năng 
tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân. 

d) Tăng cường khai thác hiệu quả hạ tầng thông tin quốc gia hiện có, tiếp 
tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mạng cáp quang liên thông trong hệ thống các cơ 
quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã/phường hòa vào hệ thống mạng 
quốc gia. 

e) Tích hợp hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh vào hệ thống cổng 
thông tin điện tử quốc gia. 

4- ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả: 

a) Đẩy mạnh triển khai các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh và quốc gia về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
Đảng, Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chỉnh 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử 
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực. 

c) Tăng cường trao đổi văn bản điện tử, thư điện tử trong hoạt động của cơ 
quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Mở rộng trao đổi văn 
bản với các tỉnh và cơ quan Trung ương. 

d) Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

e) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển thương mại điện 
tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 và các đề án, dự án liên quan đến thương mại, 
thanh toán điện tử. 

f) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh 
vực nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước, 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là các ngành kinh tế, kỹ thuật, các lĩnh vực 
giảo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, điện, thuế, hải quan... 

g) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tái cơ cấu và hiện 
đại hóa nông thôn, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp phát triển nông thônẺ 

h) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, điều hành ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực, lao 
động và các chính sách xã hội đối với người có công, xóa đói, giảm nghèo. 
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i) Đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký điện tử trong cơ quan Đảng, 
cơ quan nhà nước. Mở rộng đến các tổ chức người dân, doanh nghiệp. 

5- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, 
kỉnh tế trỉ thức: 

a) Xây dựng, triển khai hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình về phát triển 
công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử đến năm 2020, tầm nhìn 
2025, ừong đó cần tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư để phát triển các khu 
công nghệ thông tin tập trung, các "vườm ươm" doanh nghiệp và trung tâm 
cung cấp dịch vụ công đạt tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp 
áp dụng các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế. 

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ về công nghệ thông tin được 
vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, từ các ngân hàng, các quỹ, các tổ chức tín dụng; 
ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ. 

c) Rà soát, hướng dẫn các chính sách thu hút có chọn lọc đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài (FDI) về công nghệ thông tin, ưu tiên thu hút đầu tư vào ngành công 
nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch điện tử, kiểm tra, kiểm thử sản phẩm vi mạch 
điện tử; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành công nghiệp phần cứng - điện tử. 

d) Mở rộng thị trường nội địa, triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông. 

e) Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại cho công 
nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử. 

6- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đẩy 
mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mói: 

a) Đổi mới phương thức dạy và học trong các cấp, cơ sở đào tạo trong toàn 
xã hội nham tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy 
xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. 

b) Ưu tiên nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Ke hoạch tổng 
thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và đinh hướng 
đến năm 2020. 

c) Xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển, 
sáng tạo sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ sở nghiên cứu, đào 
tạo và các doanh nghiệp; Đe án nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thực hành với 
trang thiết bị và các công nghệ tiên tiến cho các cơ sở đào tạo về công nghệ 
thông tin; Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường đại học, khoa công 
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc tể. 
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d) Đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh trong các chương trình đào tạo 
công nghệ thông tin tại cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đăng. 

e) Xây dựng đề án nhằm thu hút đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin 
trong nước và nước ngoài chuyển giao cho tỉnh những tri thức và công nghệ tiên 
tiến hoặc về làm việc cho tỉnh. 

f) Tăng cường hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và làm chủ 
công nghệ mới, phần mềm nguồn mở, công nghệ mở, chuẩn mở. 

g) Khuyến khích họp tác phát triển, chuyển giao, mua bán công nghệ và 
quyền sở hữu trí tuệ; bảo hộ bản quyền đối với các sản phẩm công nghệ thông 
tin, điện tử thương hiệu Việt Nam. 

7- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an 
ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các 
mạng viễn thông, truyền hình, Internet: 

a) Xây dựng, tổ chức triển khai các Chương trình, Kế hoạch đảm bảo an 
toàn thông tin quốc gia đến năm 2020. 

b) Ưu tiên ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các hệ thống 
thông tin chỉ huy, điều hành, quản lý của Quân đội; trong các đề án hiện đại hóa 
toàn diện các lực lượng Công an nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an 
ninh. 

c) Tiếp tục đào tạo, nâng cao vai trò đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh 
nhằm đảm bảo các hoạt động ứng cứu khẩn cấp các sự cố có nguy cơ gây mất 
an toàn thông tin ở mức cao trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng ứng phó với chiến tranh 
mạng nếu có. 

d) Hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hệ 
thống các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

e) Xây dựng, áp dụng các hệ thống kiểm định an toàn thông tin trên tất cả 
các hệ thống dùng chung của tỉnh. 

8- Tăng cường họp tác: 

a) Xây dựng, triển khai các Chương trình hợp tác trong và ngoài nước về 
lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư - thương mại của các doanh 
nghiệp công nghệ thông tin, hướng tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối 
với các tập đoàn công nghệ thông tin nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

c) Xây đựng Chương trình xúc tiến đầu tư- thương mại trong nước và ra nước 
ngoài cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh. 
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d) Đẩy mạnh hợp tác, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tranh thủ 
sự giúp đỡ của các tỉnh mạnh về ứng dụng công nghệ thông tin và các tập đoàn 
công nghệ thông tin lớn của thế giới. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Cán sự đảng ƯBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện 
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông 
tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Kế hoạch của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định về công 
nghệ thông tin. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo công 
nghệ thông tin tỉnh. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên 
quan đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 
số 36-NQ/TW và Ke hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cơ quan đảng, 
chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các doanh nghiệp và các tầng 
lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện.

- Hàng năm, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Đảng đoàn Hội đồng 
nhân dân tỉnh chỉ đạo, ưu tiên xem xét, phê duyệt nguồn vốn (cụ thể) trên tổng 
ngân sách tỉnh cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin -
truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo xây dựng các đề án cụ thể để 
triển khai thực hiện Ke-hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa mục tiêu, nhiệm 
vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác dài hạn và 
hàng năm, gắn nội dung ứng dụng, phát triển công nghệ với các chương trình, 
dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đảng đoàn ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết; đưa công tác 
ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào nội dung hoạt động; động viên 
đoàn viên, hội viên tích cực học tập, nâng cao trình độ và tham gia có hiệu quả 
vào các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. 

- Giao Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu lồng ghép nội dung đào tạo về 
công nghệ thông trong chương trình đào tạo chính trị của trường nhằm chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh. 
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Trên đây là Kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 
36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 
công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế". 
Đề nghị các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng, Văn phòng 
Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm 
(trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để 
tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Nơi nhận: 
- Các đ/c TUV 
- BCĐ CNTT các cơ quan đảng tỉnh 
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tinh đoàn 
- Các cấp ủy trực thuộc 
- Các ban đảng, VPTU 
- CP.VPTU- Tr 
- Phòng CY-CNTT 
- Lưu VPTƯ. 
Đồng kính gửi: 
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng TW 
-Văn phòng Trung ương Đảng (b/c) 
- Trung tâm CNTT VPTW. 

Trinh-Ml/KH12/ 



BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CÕNG SÁN VIẺT 

SẨ 01-QĐNS/TW ^ tháng 02 năm 2016 

VẦN PHONG TINH UY Đ.N ỉ QUYET ĐỊNH 
ỒN61 s°:—Ị v'ệc phân công Uỷ viên Bộ Chính trị, 

VAM Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII 
; i I 5» ; ỉ. M ^ ' í 'ì"'N 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, 

Bộ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân công Ưỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII 

đối với 7 chức danh sau : 

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 

Bí thư. 

2- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương. 

3- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương. 

4- Đồng chí Trương Thị Mai, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân 
vận Trung ương. 

5- Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ 
Hà Nội. 

6- Đồng chí Đinh La Thăng, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ 
Thành Dhố Hồ Chí Minh. 

7- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn 
phòng Trung ương Đảng. 
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Điều 2. Phân công một số đồng chí Uỷ viôn Bộ Chính trị tham gia Ban 
Bí thư Trung ương Đảng, gồm : 

1- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. 

2- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư. 

3- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ 
ban Kiểm tra Trung ương. 

4- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương. 

5- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ưỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương. 

6- Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân 
vận Trung ương. 

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và 
các đồng chí có tên trên thi hành Quyết đỊnh này. 

Nơi nhân : 
Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. 
Các đồng chí Ưỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương, 
Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 
VĂN PHÒNG 

* 

Số 45 -BS/VPTU 
Nơi nhân: 
- Các đ/c TUV 
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh 
- Các BCS đảng, đảng đòan, Tỉnh đoàn 
- Các ban đảng, VPTU 
- CP.VPTU- T 
- Lưu VPTU. 

T7M Bộ CHINH TRỊ 
.TQNG BÍ THƯ ' 

Nguyên Phú TỊrọng 

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2016 
SAO YNGUYÊN VẤN BẢN CHỈNH 

~ PHÒNG 
PHÒNG 

Thu Vân 


