
TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

         *                                       Quảng Trị, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

         Số 137-KH/TU                       

KẾ HOẠCH 
phối hợp triển khai Đề án của Ban Kinh tế Trung ương 
về tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới,  

chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội  
-----  

 
Thực hiện Công văn số 3569-CV/BKTTW, ngày 01/7/2019 của Ban Kinh tế 

Trung ương về phối hợp triển khai Đề án tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô 

hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhận, tuyên dương, phổ biến và nhân rộng các mô hình mới, 

chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các 

lĩnh vực, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị sự nghiệp; 

- Thúc đẩy phong trào đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ, sáng kiến của toàn 

xã hội; góp phần tổng kết thực tiễn sau hơn 30 năm đổi mới đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Việc đề xuất lựa chọn mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay 

trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị phải đảm 

bảo tính sát, đúng tình hình; 

- Các mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay của các địa phương, 

doanh nghiệp, đơn vị phải bảo đảm đã mang lại những kết quả cụ thể, có tác động 

tích cực, lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả có thể 

đánh giá, đo lường được các tiêu chí khác nhau, tùy theo từng lĩnh vực cụ thể; đảm 

bảo không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

II. Đối tượng và phạm vi thực hiện 

1. Đối tượng 

- Đối với các mô hình, chính sách thí điểm, cách làm hay của địa phương là: 

+ Những đổi mới, sáng tạo trong cơ chế, chính sách của địa phương hoặc sự 

vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Trung ương tại địa phương, qua đó 

tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

+ Các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới, sáng tạo với tác động lan 

tỏa, tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (thể hiện qua các 

tiêu chí như hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho người 

lao động, đóng góp vào ngân sách, đào tạo và nâng cao kỹ năng của người lao 

động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường...). 

- Đối với các mô hình mới, cách làm hay của doanh nghiệp, đơn vị điển hình 

là những đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp, đơn vị về mô hình sản xuất, kinh 
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doanh, chiến lược sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực 

cho doanh nghiệp và xã hội. 

2. Phạm vi 

- Phạm vi về thời gian: Qua hơn 30 năm đổi mới (từ 1986 đến nay), tập 

trung trọng tâm vào nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Phạm về lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và 

các vấn đề kinh tế trong văn hóa - xã hội... 

III. Nội dung và thời gian thực hiện 

1. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ vào phụ lục 1 và phụ lục 2A, 2B 

được gửi kèm để lựa chọn 03 mô hình mới, chính sách thí điểm và cách làm hay 

của các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị trong toàn tỉnh và chỉ đạo xây dựng đề 

cương báo cáo điển hình, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) 

trước ngày 17/7/2019. 

2. Trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, báo cáo Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 

20/7/2019. 

3. Các mô hình mới, chính sách thí điểm và cách làm hay được lựa chọn tiến 

hành xây dựng báo cáo điển hình, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng 

Tỉnh ủy) trước ngày 25/8/2019. 

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàn chỉnh các báo cáo điển hình, 

gửi Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 30/8/2019. 

5. Tham gia các hoạt động của Hội nghị Kinh tế Trung ương của Đảng về 

tổng kết, phổ biến và nhân rộng các mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm 

hay trong phát triển kinh tễ - xã hội (theo kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương). 

IV. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.      

                  
Nơi nhận:                        
- Ban Kinh tế Trung ương (báo cáo),  
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                
- BCS đảng UBND tỉnh, 
- Các đồng chí UVBTVTU, 
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Đăng Quang 
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