
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 386 /SKHCN-QLCN&SHTT 
V/v phối hợp       n     ho  h               

th   hiện    ho  h số 190-KH-TU  

ngày 12/8/2020     Tỉnh    

Quảng Trị, ngày  31  tháng 8  năm 2020 

 

 ính  ửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn  ứ    ho  h số 190-KH-TU ngày 12/8/2020     Tỉnh    Th   hiện 

N hị qu  t số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019     Bộ Chính trị về một số  h  

trươn ,  hính sá h  h  độn  th m  i   uộ  Cá h m n   ôn  n hiệp lần thứ tư. 

Th   hiện Côn  văn số 3917/UBND-VX n à  25/82020     UBND tỉnh 

về việ  th m mưu th   hiện    ho  h số 190-KH-TU ngày 12/8/2020     Tỉnh 

   về triển kh i N hị qu  t số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019     Bộ Chính trị; Để 

 ó  ơ sở       n  D  thảo    ho  h triển kh i th   hiện    ho  h số 190-KH-

TU ngày 12/8/2020     Tỉnh    trình UBND tỉnh  ém  ét, b n hành, Sở  ho  

h   và Côn  n hệ đề n hị Quý Sở  ăn  ứ    ho  h số 190-KH-TU ngày 

12/8/2020     Tỉnh    và tình hình th   t  t i n ành, lĩnh v   phụ trá h đề  uất 

nhiệm vụ,  iải pháp th   hiện     n ành mình kèm theo D nh mụ  Đề án. 

Nhiệm vụ triển kh i triển kh i    ho  h     UBND tỉnh triển kh i th   hiện    

ho  h số 190-KH-TU ngày 12/8/2020     Tỉnh    (biểu mẫu kèm theo). 

Văn bản đề  uất     Quý Cơ qu n   in  ửi về Sở  ho  h   và Côn  n hệ 

Quản  Trị: trước ngày 15/9/2020, theo đị   hỉ: Sở  ho  h   và Côn  n hệ,  

số 204, Hùn  Vươn , TP Đôn  Hà, Quản  Trị và File mềm qu  đị   hỉ Em il: 

thaithinga@quangtri.gov.vn.   

Sở  ho  h   và Côn  n hệ kính mong Quý Cơ qu n quan tâm phối hợp 

th   hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/ ); 
- B n GĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thiềm 

Gửi kèm: Công văn số 3917/UBND-VX ngày 25/82020 của UBND tỉnh;  Kế hoạch số 190-

KH-TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy. 



 

    

DANH MỤC 
Đề  án, Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện  

Kế hoạch số 190/KH-TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị  

 

 TT Tên đề án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trị 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 

I 

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý 

của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội  

1     

..     

II 

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với 

thực hiễn của tỉnh để hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia 

chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  

1     

..     

III Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu hiện đại, đồng bộ 

1     

..     

IV Triển khai mãnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực ĐMST  

1     

..     

V Triển khai thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực 

1     

..     

VI Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên 

1     

..     

VII Chính sách hợp tác, hội nhập quốc tế 

1  

..  



 

    

 TT Tên đề án, nhiệm vụ 
Cơ quan  

chủ trị 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian  

hoàn thành 

VIII 
Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội 

1     

..     
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