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CHỈ ĐẠO NỘI DUNG
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NINH BÌNH
HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN
NGUYỄN TIẾN TH\NH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng Biên soạn
PHẠM QUANG NGỌC
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội
đồng Biên soạn
TỐNG QUANG THÌN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Phó Chủ tịch Hội đồng Biên soạn
TRỊNH XU]N HỒNG
Tỉnh ủy viên,
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân
dân tỉnh
VŨ CÔNG HOAN
Tỉnh ủy viên,
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh
NGUYỄN KIM TO\N
Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo
Ninh Bình
ĐINH VIỆT DŨNG
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy
NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
NGUYỄN XU]N HẢI
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
PHẠM NGỌC HƯNG
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
LÊ MẠNH HÙNG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
ĐINH HUY KHIÊM
Trưởng Phòng Lý luận chính trị và
Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
ĐINH VĂN NGHĨA
Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy
HO\NG THỊ THU HẰNG Phó Trưởng Phòng Lý luận chính
trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

N

inh Bình là tỉnh ở phía nam đồng bằng sông Hồng.
Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày về lịch
sử và chiều sâu về văn hóa. Vùng đất Ninh Bình xưa từng
là kinh đô của Việt Nam và cũng là địa bàn chiến lược
quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
Trong tiến trình phát triển, Ninh Bình có nhiều lần
thay đổi về địa danh hành chính. Năm 1992, theo Nghị
quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII, tỉnh Ninh Bình
được tái lập. Sau khi được tái lập, Ninh Bình đã kiện toàn
tổ chức bộ máy chính quyền, nhanh chóng động viên và
phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân, ổn
định cuộc sống, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng< Hiện nay, Ninh
Bình đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nhằm thực hiện thành công công cuộc đổi mới quê
hương, đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”.
Chặng đường 1992 - 2015 là chặng đường phấn đấu
không mệt mỏi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Ninh Bình, những thành tựu đạt được đã khẳng
định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết,
nỗ lực của nhân dân toàn tỉnh< Nhằm tuyên truyền, giáo
dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong toàn tỉnh về truyền thống yêu nước, cách mạng
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vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách
Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992 - 2015)
do Ban Thường vụ Tỉnh Ninh Bình chỉ đạo biên soạn. Cuốn
sách được trình bày dưới hình thức biên niên sự kiện, kết
cấu theo đơn vị thời gian ngày, tháng, năm với khối lượng
tư liệu phong phú, cụ thể, đã khái quát quá trình lãnh đạo,
chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 5 năm 2018
NH\ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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LỜI NÓI ĐẦU

T

hực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa
VIII, tỉnh Ninh Bình được tái lập. Ngày 1-4-1992,

tỉnh Ninh Bình chính thức hoạt động theo đơn vị hành
chính mới. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng
bộ tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các
tầng lớp nhân dân, Ninh Bình đã giành được nhiều
thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, làm thay
đổi diện mạo quê hương.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng và Thông tri số 14-TT/TU, ngày 18-3-2003 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về Tăng cƣờng và nâng cao
chất lƣợng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo nghiên
cứu, biên soạn cuốn sách Những sự kiện Lịch sử Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình (1992 - 2015).
Cuốn sách phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu
biểu, nổi bật của tỉnh Ninh Bình dưới sự lãnh đạo toàn
diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là tài liệu quan
trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu
rõ hơn những thành tựu to lớn về kinh tế - văn hóa - xã
hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và
đối ngoại của tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2015.
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Qua đó, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống
vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; bồi dưỡng tinh thần cách mạng,
tình yêu quê hương, đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin
của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của
Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Trong quá trình biên soạn, mặc dù Hội đồng Biên soạn
đã có nhiều cố gắng trong việc lựa chọn, biên soạn những
sự kiện lịch sử tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình giai
đoạn 1992 - 2015, nhưng do nhiều nguyên nhân khách
quan và chủ quan, nội dung cuốn sách không thể tránh
khỏi những hạn chế. Hội đồng Biên soạn rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để nội dung
cuốn sách được đầy đủ và hoàn thiện hơn trong lần xuất
bản sau.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình
(1-4-1992 - 1-4-2017), trân trọng giới thiệu cuốn sách
Những sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (1992 - 2015)
với các đồng chí và bạn đọc.
HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN
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NĂM 1992

Ngày 1 tháng 4 năm 1992
Tỉnh Ninh Bình được tái lập và chính thức làm việc
theo đơn vị hành chính mới
Tại phiên họp ngày 26-12-1991, Kỳ họp thứ 10 Quốc
hội khóa VIII thông qua Nghị quyết về việc phân vạch
lại địa giới hành chính một số tỉnh, chia tỉnh Hà Nam
Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Theo đó, tỉnh
Ninh Bình có 7 đơn vị hành chính gồm: thị xã Ninh
Bình, thị xã Tam Điệp và 5 huyện: Hoa Lư, Tam Điệp,
Gia Viễn, Hoàng Long, Kim Sơn, có diện tích tự nhiên
1.386,77km2 với số dân 787.877 người; tỉnh lỵ đặt tại thị
xã Ninh Bình.
Ngày 10-3-1992, Bộ Chính trị (khóa VII) ban hành
Quyết định số 224-NS/TW, chỉ định Ban Chấp hành lâm
thời Đảng bộ tỉnh Ninh Bình gồm 19 ủy viên, Ban Thường
vụ gồm 5 ủy viên. Đồng chí Tô Xuân Toàn được chỉ định
làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Ngày 18-3-1992, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh
họp Hội nghị lần thứ nhất, thảo luận các nhiệm vụ cấp
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bách, trước mắt sau khi chia tách tỉnh. Ngày 19-3-1992,
Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị
quyết số 01-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ cấp bách
trước mắt sau khi tách tỉnh, trong đó tập trung vào 4
nhiệm vụ trước mắt:
1. Làm tốt công tác tư tưởng, nhanh chóng ổn định
tổ chức, bộ máy, cán bộ, nơi ở, nơi làm việc của các cơ
quan tỉnh.
2. Tập trung đẩy mạnh các mặt hoạt động, trọng tâm
là đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
3. Sớm quy hoạch lại thị xã Ninh Bình và tăng cường
quản lý đô thị, đảm bảo xây dựng thị xã Ninh Bình thật
sự là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
của tỉnh.
4. Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh, đổi mới và chỉnh
đốn công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cấp chính
quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, tại Kỳ họp thứ
nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 1989 1994) đã kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền của tỉnh
và đề ra một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội cần thiết trước
mắt. Tại Kỳ họp, các đại biểu bầu đồng chí Tô Xuân
Toàn, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh, đồng chí Lại Văn Thử làm Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh; bầu 3 đồng chí thường trực Ủy ban nhân
dân tỉnh gồm: Đồng chí Nguyễn Đức Khiêm làm Chủ
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tịch, đồng chí Hà Trí Thức và đồng chí Hoàng Xuân
Khuyên làm Phó Chủ tịch. Hội đồng nhân dân tỉnh biểu
quyết lấy tên gọi nhiệm kỳ 1989 - 1994 của Hội đồng
nhân dân tỉnh là nhiệm kỳ khóa IX.
Ngày 1-4-1992, tỉnh Ninh Bình chính thức làm việc

1992

theo đơn vị hành chính mới. Để quán triệt tình hình,
nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ mới, nhân ngày làm
việc đầu tiên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
cuộc gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thị
xã, xã, phường, thị trấn toàn tỉnh tại Nhà văn hóa trung
tâm tỉnh. Đồng chí Tô Xuân Toàn, Bí thư Tỉnh ủy đọc
bài diễn văn quan trọng, động viên toàn Đảng bộ và
quân, dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng,
khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định mọi mặt, tạo
bước chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực hoạt động,
quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh.
Nguồn: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005,
tr. 116, 122; Nghị quyết ngày 26-12-1991
của Quốc hội khóa VIII về việc phân
vạch địa giới hành chính một số tỉnh;
Báo Ninh Bình, ngày 1-4-1992, tr.1, 2; Báo
Ninh Bình, ngày 8-4-1992, tr. 1.
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Ngày 12 tháng 4 năm 1992
Thành lập Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình
Ngày 12-4-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Quyết định số 65-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối
cơ quan tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Đảng bộ Khối cơ quan
tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, là cơ quan
cấp trên trực tiếp của 46 tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan
đảng, đoàn thể; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Bình, có chức năng, nhiệm vụ như
Điều lệ Đảng đã quy định. Tháng 5-1992, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ khối gồm 11
đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy khối gồm 3 đồng chí.
Đồng chí Phạm Như Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm Bí thư
Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh. Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6-1992.
Nguồn: Kho lƣu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 13 và ngày 14 tháng 5 năm 1992
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn về tình hình
và nhiệm vụ của thị xã Ninh Bình
Thị xã Ninh Bình là tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội của tỉnh. Để nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh, trong hai
ngày 13 và 14-5-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo
luận và thống nhất trong đánh giá một số vấn đề kinh tế xã hội của thị xã Ninh Bình. Trên cơ sở những kết quả đã
đạt được sau khi tái lập tỉnh, với phương châm: phát huy
sức mạnh tổng hợp, đầu tư có thứ tự ưu tiên, có trọng điểm,
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nhằm mục tiêu xây dựng thị xã Ninh Bình trật tự, sạch đẹp,
văn minh, giàu mạnh, Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ của thị xã
Ninh Bình trước tình hình mới, trong đó nhấn mạnh:
Một là, phải tổ chức, sắp xếp lại sản xuất của thị xã theo
hướng cơ cấu kinh tế trên lãnh thổ, bao gồm công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp; khai thác,

1992

phát huy thế mạnh vật liệu xây dựng và xây dựng, sản xuất
hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ và du lịch; giải quyết việc làm,
đời sống của nhân dân, tăng thu ngân sách cho Nhà nước;
sớm hình thành các mũi nhọn kinh tế của thị xã phục vụ
nhu cầu địa phương, trong nước và xuất khẩu.
Hai là, hết sức chú trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở
thị xã; về y tế phải đặc biệt quan tâm vệ sinh môi trường.
Ba là, phát huy dân chủ, tăng cường trật tự, kỷ cương,
xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật.
Bốn là, tiến hành quy hoạch thị xã bao gồm địa giới hành
chính, quy hoạch xây dựng và quản lý theo quy hoạch.
Năm là, xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào
quần chúng ở thị xã vững mạnh và giải quyết tốt quan hệ
giữa tỉnh với thị xã.
Nguồn: Tài liệu khóa lâm thời, Hồ sơ số
03, Cặp số 01, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 và ngày 21 tháng 5 năm 1992
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ
Văn Kiệt đã chỉ ra những ưu thế của tỉnh Ninh Bình và
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nhấn mạnh, trong tình hình đất nước đang có những bước
đổi mới, chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống
được nâng cao, cơ chế thị trường hình thành, Ninh Bình
cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế thật cụ thể
hướng đến thị trường và hiệu quả kinh tế. Chủ tịch đánh
giá cao chủ trương sản xuất xi măng, khai thác ưu thế du
lịch và trồng các loại cây công nghiệp của tỉnh; đồng thời,
yêu cầu tỉnh Ninh Bình phải tập trung xây dựng bộ máy
gọn nhẹ, tích hợp, có hiệu quả cao nhất. Tất cả phải lấy
mốc hiệu quả để tính toán, lấy chất lượng hoạt động, chất
lượng sản phẩm để khẳng định và tự vươn lên để thu hút
đầu tư từ nhiều hướng<
Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh, Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã đến xem buổi biểu diễn
của đoàn chèo Ninh Bình, có sự tham gia của lão nghệ sĩ
Hà Thị Cầu.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-5-1992,
tr. 1, 2.

Tháng 5 năm 1992
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
về phát triển sản xuất nông nghiệp
Tháng 5-1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh tổ chức Hội nghị bàn về phát triển sản xuất nông
nghiệp. Hội nghị khẳng định, vụ mùa năm 1991 là năm có
năng suất, sản lượng cao nhất từ trước tới nay với năng
suất bình quân đạt 34,32 tạ/ha; sản lượng đạt 123.508 tấn.
Vụ đông năm 1991 - 1992, sản xuất nông nghiệp của tỉnh
tiếp tục đạt thắng lợi với năng suất bình quân đạt 23,2
tạ/ha, sản lượng lương thực quy thóc đạt 18.237 tấn.
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Từ kết quả đã đạt được, Hội nghị đề ra mục tiêu phấn
đấu năm 1993 đưa tổng sản lượng lương thực đạt 245.000
tấn. Đồng thời, thống nhất một số giải pháp để phát triển
sản xuất nông nghiệp: chuyển hẳn diện tích cấy lúa mùa
chính vụ sang cấy lúa hè thu, mùa sớm để lách thời tiết, hạn
chế thiệt hại do thiên tai gây ra; nhân giống lúa thuần Trung
Quốc, đảm bảo đủ lượng thóc giống; làm tốt việc gieo mạ,
làm đất, cấy lúa đúng thời vụ; làm tốt công tác thủy lợi, bảo
vệ thực vật, chủ động phòng chống lũ, bão, sâu bệnh, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao
trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương, đơn
vị phải tạo ra một khí thế mới, một phong trào lao động
sản xuất sôi động trong toàn tỉnh; làm cho cán bộ, đảng

1992

viên, xã viên thấy rõ ưu điểm, lợi ích kinh tế, phương án
bố trí lại sản xuất và nội dung xuyên suốt phương án là
khắc phục thiên tai tốt hơn để giành năng suất cao.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-5-1992,
tr. 1, 2.

Tháng 6 năm 1992
Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã làm việc với Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân
huyện Kim Sơn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định những ưu
thế sẵn có của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây
dựng, phát triển du lịch..., nhấn mạnh trong điều kiện cơ
sở vật chất và tiền vốn còn khó khăn, Ninh Bình cần tính
toán, lựa chọn hướng phát triển cho phù hợp, từng bước
quy hoạch để xây dựng đô thị.
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Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Kim Sơn
trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, tháng 6-1992
Ảnh: Tư liệu

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử bổ
sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1989 1994, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Ninh Bình tiến hành
khẩn trương các bước có chất lượng và đúng luật. Với
huyện Kim Sơn, nơi có đông đồng bào theo Công giáo,
Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo chỉ rõ vấn đề công tác
quần chúng là rất quan trọng, do vậy, Kim Sơn cần phải
vươn lên để trở thành huyện điển hình tiên tiến của tỉnh,
nhanh chóng tăng năng suất lúa, khai thác tốt tiềm năng
kinh tế biển.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-6-1992,
tr. 1, 2.
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Ngày 2 và ngày 3 tháng 7 năm 1992
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành lâm thời
Đảng bộ tỉnh
Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành
đã tập trung thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến

1992

bổ sung vào dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy trình bày tại
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Các ý kiến tập
trung nêu bật tình hình các mặt hoạt động chủ yếu
trong phạm vi tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến trước
khi tách tỉnh; tiềm năng, thế mạnh của địa phương;
thuận lợi, khó khăn hiện tại và phương hướng, nhiệm
vụ, giải pháp phấn đấu trong những năm 1992 - 1995.
Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và
nhất trí thông qua kế hoạch chuẩn bị chương trình, nội
dung, thời gian triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
vào đầu tháng 8-1992.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-7-1992,
tr.1, 8.

Ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 1992
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thông qua báo cáo
tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1992 của tỉnh; bầu bổ sung
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và ra Nghị quyết về
thành lập Quỹ Phòng chống bão, lụt.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 15-7-1992,
tr. 1, 4.
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Ngày 19 tháng 7 năm 1992
Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX
và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 1989 - 1994
Ngày 19-7-1992, hơn 45 vạn cử tri toàn tỉnh (đạt tỷ lệ
99,4% tổng số cử tri) nô nức tham gia ngày bầu cử đại biểu
Quốc hội khoá IX và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1989 - 1994. Tại cuộc bầu cử lần
này, cả tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX
và 22 đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh, nhiệm kỳ 1989 - 1994. Kết quả, bầu đủ 5 đại biểu
Quốc hội và bầu bổ sung đủ 38 đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 1-8-1992,
tr. 1, 5.

Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 1992
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII,
nhiệm kỳ 1992 - 1996
Từ ngày 6 đến ngày 8-8-1992 tại Nhà văn hóa trung
tâm tỉnh (thị xã Ninh Bình), Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tiến
hành Đại hội đại biểu lần thứ XII. Dự Đại hội có 150 đại
biểu đại diện cho gần 40.000 đảng viên toàn Đảng bộ.
Đồng chí Lê Khả Phiêu, Bí thư Trung ương Đảng về dự và
chỉ đạo Đại hội.
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình từ năm
1986 đến năm 1991, Báo cáo chính trị nêu rõ: Thực hiện
chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm, sản lượng
lương thực thực phẩm của tỉnh trong 5 năm tăng nhanh từ
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187.000 tấn năm 1986 lên 210.000 tấn năm 1991; bình quân
hằng năm tăng 6,5%. Thắng lợi đó có ý nghĩa quan trọng
về nhiều mặt, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân, kìm
giữ giá cả thị trường, tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực
khác; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy còn nhiều
khó khăn, nhưng bước đầu đang chuyển đổi theo cơ chế

1992

mới, phát triển sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, theo
cơ chế thị trường; xuất khẩu đã duy trì và phát triển được
một số mặt hàng truyền thống, từng bước khai thác tiềm
năng, thế mạnh của địa phương; đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân trong tỉnh từng bước được ổn định, có
bộ phận được cải thiện. Bình quân lương thực đầu người
từ 246kg (năm 1985) lên 292kg (năm 1990); an ninh chính
trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công
tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, mặt trận,
các đoàn thể nhân dân đã chú trọng đổi mới nội dung, tổ
chức và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân
chủ, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong
công cuộc đổi mới, lòng tin của nhân dân đối với Đảng
từng bước được củng cố và nâng lên.
Cùng với việc khẳng định những thành tựu, Báo cáo
chính trị cũng chỉ rõ những, yếu kém, khuyết điểm: Kinh tế
phát triển chậm, có mặt giảm sút trong khi dân số tăng
nhanh, làm cho đời sống nhân dân thêm khó khăn; công
tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chậm đổi
mới, còn nhiều khuyết điểm, chưa ngang tầm với đòi hỏi
của tình hình và nhiệm vụ mới.
Đại hội xác định phƣơng hƣớng và nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội đến năm 1995: Đẩy mạnh toàn diện công
cuộc đổi mới, đoàn kết phấn đấu, tập trung sức khai thác
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mọi tiềm năng, thế mạnh, nhất là lao động và trí tuệ, ruộng
đất và tài nguyên, vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng
cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp - dịch vụ và du lịch gắn
với xuất nhập khẩu; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy sản
xuất nông nghiệp toàn diện, bao gồm cả nông, lâm, ngư
nghiệp gắn với công nghiệp chế biến làm nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu; tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, hoàn thiện và
tăng cường cơ chế quản lý mới, giải quyết việc làm và các
vấn đề xã hội khác; hạ tỷ lệ tăng dân số; từng bước ổn định
và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an
ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát
huy dân chủ, lập lại trật tự kỷ cương; đổi mới và chỉnh đốn
Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân
dân vững mạnh, xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII
Ảnh: Tư liệu
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Đại hội xác định các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cần
tập trung thực hiện trong những năm 1992 - 1995:
1. Ổn định phát triển sản xuất. Tăng nhịp độ tăng
trưởng và hiệu quả kinh tế, xã hội. Từng bước hoàn thiện,
thiết lập trật tự, kỷ cương theo cơ chế quản lý mới.
2. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất
hàng hóa, phấn đấu đạt bình quân mỗi năm 25 vạn tấn
lương thực trở lên, từ 300kg lương thực/nhân khẩu trở lên.
3. Trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp hiện có xác định cơ cấu hợp lý, xây dựng một
số cơ sở sản xuất mới, phát triển các thành phần kinh tế,
từng bước ổn định, tạo thế phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp gắn với nông nghiệp và xuất khẩu. Đến năm
1995, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
chiếm 23% trong tổng giá trị sản lượng nông - công nghiệp.
4. Tổ chức sắp xếp lại hệ thống thương mại, dịch vụ phù
hợp với yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống.
5. Đưa kim ngạch xuất khẩu lên 6 triệu USD vào năm
1995 và bình quân hằng năm đạt 4,5 triệu USD.
6. Giải quyết việc làm, ổn định và cải thiện từng bước
đời sống nhân dân.
7. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường trật tự an
toàn xã hội.
8. Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính
quyền, đoàn thể vững mạnh; có phong trào quần chúng mạnh.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII gồm
39 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban
Thường vụ gồm 9 ủy viên. Đồng chí Tô Xuân Toàn được
bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Nguyễn Thanh Túc và
Nguyễn Đức Khiêm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

1992

Nguồn: Tỉnh ủy Ninh Bình: Văn kiện Đại
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần
thứ XII, tháng 8-1992.
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Ngày 20 và ngày 21 tháng 8 năm 1992
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị thảo luận và nhất trí thông qua Quy chế làm
việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, Chương
trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, phân công các đồng
chí trong Ban Chấp hành phụ trách các mặt công tác và
bầu cử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo đúng Điều lệ Đảng,
các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hội nghị cũng
thảo luận báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động
của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) và bài
phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười về “Giữ nghiêm kỷ
luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn tệ vô
tổ chức, vô kỷ luật”, chuẩn bị cho việc triển khai quán triệt
và thực hiện trong toàn tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 114,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 9 năm 1992
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03/CT-TU
về việc tập trung đẩy mạnh làm giao thông nông thôn
và thủy lợi nội đồng
Để đẩy mạnh làm giao thông nông thôn và thủy lợi
nội đồng, Chỉ thị số 03/CT-TU nêu rõ: Tập trung chỉ đạo
phát động mạnh mẽ phong trào làm giao thông nông thôn
và thủy lợi nội đồng trong toàn tỉnh, nhất là sau khi cơ
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bản hoàn thành thu hoạch vụ mùa năm 1992. Đồng thời
chỉ ra một số yêu cầu, nhiệm vụ trƣớc mắt sau:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo giao thông nông thôn và
thủy lợi nội đồng từ tỉnh đến cơ sở do một đồng chí Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng ban.

1992

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cụ thể về công tác
giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng, mở đầu bằng
một đợt tập trung, phát động được khí thế đông đảo quần
chúng tham gia, chú ý bảo đảm hiệu quả, có trọng tâm,
trọng điểm, tập trung dứt điểm một số cánh đồng, một số
con đường.
3. Quán triệt phương châm chỉ đạo: Phát huy sức
mạnh tổng hợp, tổ chức huy động lực lượng lao động của
nhân dân làm là chính, có sự đầu tư cần thiết của cơ sở và
hỗ trợ của Nhà nước.
4. Sở Thủy lợi và Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm
hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cụ thể về kỹ thuật.
5. Có chính sách khen thưởng những đơn vị, cá nhân
làm tốt, phê bình những nơi làm không tốt hoặc không
làm. Cuối tháng 12-1992 tiến hành sơ kết và cuối tháng
2-1993 tổng kết công tác.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 155,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 3 và ngày 4 tháng 11 năm 1992
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi Hội đồng nhân dân
tỉnh được kiện toàn, đủ 60 đại biểu theo luật định. Kỳ
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họp nghe thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XII; thông qua các báo cáo về kết quả bầu cử
Quốc hội khóa IX, báo cáo về tình hình hoạt động của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong cuộc bầu cử
ngày 19-7-1992, báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm
vụ kinh tế - xã hội, về kết quả công tác thuế trong 9
tháng đầu năm 1992, thảo luận và cho ý kiến về quy chế
tiếp dân. Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh kiện toàn
các ban của Hội đồng nhân dân và bầu bổ sung 4 ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 12 Hội thẩm nhân dân tỉnh.
Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị
quyết: Về dân số và kế hoạch hóa gia đình; Về phát
triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh, chính sách đối với
trường chuyên lớp chọn nhằm đào tạo và bồi dưỡng
nhân tài.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-11-1992,
tr. 1, 4.

Ngày 9 tháng 12 năm 1992
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 25/TB-TU
về phát triển kinh tế du lịch
Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, vị trí của ngành du
lịch, Thông báo số 25/TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy nêu rõ: Trong thời gian tới cần tập trung làm tốt các
vấn đề chủ yếu, cơ bản và cấp bách sau:
1. Phải có kế hoạch giữ gìn, tu bổ, tôn tạo các di tích
lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, xây dựng các
điểm và các cụm du lịch, hình thành các tuyến du lịch để
thu hút khách đến thăm.
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2. Tổ chức tốt các dịch vụ du lịch.
3. Kiện toàn công ty du lịch tỉnh, đủ sức làm tham
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về du lịch và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động
kinh doanh, dịch vụ du lịch.
4. Tập trung đầu tư để phát triển ngành kinh tế du

1992

lịch, trước hết là đầu tư cho việc tôn tạo, tu bổ các điểm du
lịch, cho các dịch vụ và kết cấu hạ tầng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 165,
Cặp số 17, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 12 năm 1992
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
bàn thảo Đề án phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp đến năm 1995
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và
thống nhất một số vấn đề sau:
1. Đánh giá đúng thực trạng phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, trong đó chỉ rõ công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ bé, phân tán, manh
mún, lạc hậu, kém hiệu quả, chưa phát huy được tiềm
năng, thế mạnh và chưa có mũi nhọn.
2. Đề ra một số nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh là phát
triển nông nghiệp toàn diện gắn với công nghiệp chế biến,
phải hết sức coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp tạo chuyển biến mới, bảo đảm cho công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tốc độ phát triển cao hơn
nông nghiệp và nâng dần tỷ trọng trong tổng giá trị sản
lượng nông, công nghiệp, coi đó là hướng làm giàu,
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh. Mũi nhọn là chế
biến lương thực, nông sản, thực phẩm, thủy hải sản và vật
liệu xây dựng, nhất là xi măng.
3. Phát huy năng lực của các thành phần kinh tế, theo
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
4. Bố trí và có hướng phát triển các ngành sản xuất
cụ thể.
5. Từng bước hình thành các vùng, khu, cụm công
nghiệp tập trung kết hợp với phát triển đa dạng tổng hợp
các ngành nghề.
6. Thực hiện quản lý theo ngành kinh tế - kỹ thuật.
7. Về vốn, công nghệ, thị trường, phải bằng mọi cách
để huy động được mọi nguồn vốn; phải tính toán, lựa
chọn công nghệ thích hợp, tiên tiến, đón đầu với quy mô
thích hợp; tính toán, cân nhắc thận trọng, chủ động, tích
cực tìm và mở rộng thị trường.
8. Về lao động, cán bộ và quản lý, xây dựng kế hoạch
tiến hành tốt hướng nghiệp, dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng
tay nghề; đồng thời, đặc biệt coi trọng đào tạo đội ngũ cán
bộ công nghiệp, cả quản lý và kỹ thuật, nhất là đội ngũ
giám đốc giỏi.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 61,
Cặp số 6, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.
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NĂM 1993
Ngày 2 tháng 1 năm 1993
Phủ sóng phát thanh và truyền hình toàn tỉnh
Ngày 2-1-1993, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Ninh Bình được khánh thành và đưa vào sử dụng. Sau 8
tháng khẩn trương khảo sát, tổ chức thi công, tiếp nhận
vật tư thiết bị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã
hoàn thành và đưa vào sử dụng các thiết bị mới, cột
ăngten cao gần 70m. Với thiết bị mới, toàn tỉnh chính thức
được phủ sóng phát thanh và truyền hình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-1-1993,
tr. 1.

Ngày 18 và ngày 19 tháng 1 năm 1993
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo: Báo cáo
tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh (kể từ
ngày 1-4-1992); Báo cáo kiểm điểm sự điều hành của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình
kinh tế, xã hội năm 1992; Báo cáo kiểm điểm hoạt động và
điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình
thu, chi ngân sách năm 1992 và dự toán ngân sách năm
1993; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn tố cáo,
33

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

khiếu nại của công dân và thông qua quy chế tiếp dân;
Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo
về tình hình chấp hành pháp luật ở địa phương và hoạt
động của Viện Kiểm sát nhân dân năm 1992; Báo cáo của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động
tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của nhân dân về
các vấn đề kinh tế, xã hội trong tỉnh và nghe một số thuyết
trình của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và nghe
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IX và
nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa VII).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-1-1993,
tr. 1.

Từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1993
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2-1993),
Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
cùng các đồng chí đại diện một số ban, ngành của Trung
ương về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Thay mặt
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Tô Xuân Toàn, Bí thư
Tỉnh ủy báo cáo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội, an
ninh - quốc phòng của tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ,
mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1993 và những năm tới.
Đồng chí Tổng Bí thư đã ghi nhận những kết quả và biểu
dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và quân,
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dân tỉnh Ninh Bình, nhất là từ khi chia tỉnh. Tổng Bí thư
nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ
chức và củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đảng đoàn,
ban cán sự đảng trong các cơ quan chính quyền và khối
quần chúng của Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

1993

Tổng Bí thư Đỗ Mười chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân
thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tháng 2-1993
Ảnh: Thanh Bình

Trong thời gian về thăm và làm việc ở tỉnh, Tổng Bí
thư Đỗ Mười đã về thăm đền Vua Đinh - Vua Lê, gia đình
bà Nguyễn Thị Xiêm, Nguyễn Thị Chước và bà con nhân
dân thôn [ng Ngũ (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư) - nơi
đồng chí hoạt động cách mạng thời kỳ đồng chí là Bí thư
Tỉnh ủy Ninh Bình năm 1948 trong kháng chiến chống
thực dân Pháp và được những gia đình cơ sở nuôi dưỡng,
che chở. Cũng trong chuyến thăm và làm việc, đồng chí
Tổng Bí thư cùng các đồng chí trong đoàn dành thời gian
35

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương, huyện Hoàng Long,
huyện Kim Sơn, Nhà máy Điện Ninh Bình và một số cơ sở
sản xuất ở thị xã Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 3-2-1993,
tr 1, 4.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 năm 1993
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp
để tổng kết các mặt công tác năm 1992 và đề ra phương
hướng, nhiệm vụ năm 1993; kiểm điểm sự lãnh đạo của
Tỉnh ủy và tự phê bình, phê bình các đồng chí trong Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 3 (khóa VII) và Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-11-1992
của Ban Bí thư.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhận định: Năm 1992 là
năm đầu tiên sau khi chia tỉnh, trong điều kiện có những
thuận lợi mới, cơ bản nhưng cũng có không ít khó khăn,
thử thách, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã phát huy
truyền thống cách mạng, đoàn kết phấn đấu, bước đầu tạo
được những chuyển biến mới, đạt kết quả trên nhiều mặt.
Kinh tế tăng trưởng khá. Nông nghiệp phát triển, nhất là
lương thực, thực phẩm đạt năng suất, sản lượng và bình
quân lương thực tính theo đầu người cao nhất từ trước
đến nay. Diện tích lúa cả năm đạt 74,246ha; năng suất lúa
bình quân cả năm đạt 70,54 tạ/ha; sản lượng thóc cả năm
đạt 261.861 tấn; trong đó huyện Kim Sơn đạt năng suất lúa
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cao nhất là 80 tạ/ha. Xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng,
huy động các nguồn vốn, tập trung đầu tư xây dựng các
công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, đời sống. Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu được tổ chức lại.
Công tác tài chính, tiền tệ, ngân sách có cố gắng lớn. Đời
sống nhân dân ổn định, có bộ phận, có mặt được cải thiện.
Các hoạt động văn hóa, xã hội có khởi sắc. An ninh, trật tự
được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền,

1993

đoàn thể được triển khai liên tục, làm được nhiều việc và
có chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Hội
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 115,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 tháng 2 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05/CT-TU
về việc tập trung chỉ đạo, có biện pháp tích cực và cụ thể
xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng,
xóa mù chữ và giảm tỷ lệ tăng dân số trong toàn tỉnh
Để thực hiện hiệu quả các vấn đề nêu trên, Chỉ thị
số 05/CT-TU yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt các nhiệm
vụ chủ yếu sau:
1. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận
thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa và yêu cầu cấp bách phải
tập trung xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ và giảm tỷ lệ
tăng dân số.
2. Tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống của
nhân dân ở từng thôn, xóm, từng xã, hợp tác xã, từng
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phường, thị trấn. Từ đó, xây dựng kế hoạch, biện pháp
thật cụ thể để xóa đói, giảm nghèo đối với từng gia đình;
xóa mù chữ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình đối với từng
người trong từng năm. Phấn đấu đến năm 1995, giảm bớt
gia đình nghèo, không còn người đói, mù chữ (trong lứa
tuổi quy định) và giảm tỷ lệ tăng dân số hằng năm xuống
còn 0,06%.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 156,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 26 tháng 2 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 40/TB-TU
về quy hoạch tổng thể thị xã Ninh Bình
Về quy hoạch tổng thể thị xã Ninh Bình, Thông báo số
40/TB-TU chỉ rõ:
1. Xem xét, chỉnh lý lại một số địa danh, từ ngữ trong dự
thảo cho chính xác, phù hợp với thực tế và chặt chẽ hơn.
2. Về quy mô, ranh giới thị xã, nhất trí như dự thảo
quy hoạch; do đó, cần chuyển xây dựng trụ sở huyện Hoa
Lư lên Cầu Huyện.
3. Về cơ cấu kinh tế của thị xã, hướng phát triển là
công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Công nghiệp chủ yếu là
sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản thực phẩm,
thủy hải sản, làm hàng xuất khẩu.
4. Đối với trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh, do
diện tích đất xây dựng hạn hẹp, việc cải tạo cơ sở cũ khó
khăn, do đó, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cần bố trí
một cơ quan tiếp tục làm việc tại trụ sở hiện có, một cơ
quan xây dựng tại địa điểm khác và cần triển khai xây
dựng sớm để ổn định nơi làm việc.
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5. Đoạn đường 1A từ Hoa Lư đến Cầu Lim cần triển
khai làm ngay, rộng 33m theo quy hoạch; đường 10 từ
Cầu Lim đến hết địa phận phường Đinh Tiên Hoàng làm
theo chiều rộng đã quy hoạch.
6. Bản điều lệ quản lý quy hoạch và xây dựng thị xã
Ninh Bình cần hoàn chỉnh, cố gắng gọn, nêu rõ những quy
định cụ thể, dễ nhớ để thực hiện.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 64,
Cặp số 6, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.

1993

Ngày 24 tháng 3 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TU
về tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý hợp tác
xã nông nghiệp
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị
quyết số 10-NQ/TW, ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị và kết
quả làm điểm đổi mới tổ chức, quản lý hợp tác xã nông
nghiệp, Nghị quyết số 02/NQ-TU đề ra những chủ trương,
biện pháp thực hiện đồng bộ các nội dung đổi mới tổ
chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Nghị quyết nêu rõ:
Việc tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý hợp tác xã nông
nghiệp lần này nhằm giải quyết đồng bộ cả ba vấn đề
nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng xây
dựng nền nông nghiệp (bao gồm cả lâm - ngư nghiệp)
phát triển toàn diện, đa dạng hóa theo hướng sản xuất
hàng hóa, trên cơ sở giải phóng triệt để và phát triển
mạnh mẽ lực lượng sản xuất, lấy hộ nông dân làm đơn vị
kinh tế tự chủ, đi đôi với từng bước xây dựng chế độ hợp
tác tự nguyện trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần,
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hướng tới xây dựng và phát triển nông thôn mới ngày
càng giàu có, văn minh, xóa đói, giảm nghèo, phát huy
dân chủ, thực hiện công bằng, tương thân, tương ái trong
xã hội. Nội dung thực hiện cuộc vận động đổi mới tổ chức
quản lý hợp tác xã lần này bao gồm: tổ chức giao quyền sử
dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân; đổi mới tổ chức
quản lý hợp tác xã và đổi mới sự lãnh đạo của tổ chức
đảng, chức năng quản lý của chính quyền và phương thức
hoạt động của các đoàn thể quần chúng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 137,
Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1993
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Kỳ họp đã đánh giá, tổng kết những chủ trương, biện
pháp, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều
hành sau một năm tỉnh Ninh Bình được tái lập. Cũng tại
Kỳ họp này, các đại biểu đã nghe, thảo luận báo cáo tổng
kết 3 năm thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân, quy chế tổ chức và hoạt động của hội
đồng nhân dân các cấp và một số báo cáo quan trọng
khác. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí phê
chuẩn các nghị quyết về đánh giá kết quả hoạt động của
Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiệm vụ thời gian tới, nghị
quyết về quy hoạch tổng thể thị xã Ninh Bình và điều lệ
quản lý đô thị, nghị quyết về lập và sử dụng Quỹ Đảm
phụ quốc phòng.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 7-4-1993, tr. 1.
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Ngày 6 tháng 4 năm 1993
Quyết định về giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định
lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới tổ chức quản lý
hợp tác xã nông nghiệp
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-TU, ngày 24-3-1993 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện đổi mới
tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp, ngày 6-4-1993,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 313-QĐ/UB

1993

về việc quy định giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định
lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới tổ chức quản lý hợp
tác xã nông nghiệp
Quyết định số 313-QĐ/UB nêu rõ: Ban hành Quy định
giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ
nông dân và đổi mới tổ chức quản lý hợp tác xã nông
nghiệp góp phần thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW,
ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình lần thứ XII, thúc đẩy nông nghiệp phát triển
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng
nông thôn mới.
Về việc giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài
cho hộ nông dân, Quy định nêu rõ thời gian giao đất nông
nghiệp cho hộ nông dân sử dụng là 20 năm; quy định
những loại đất để giao cho hộ nông dân, những đất không
đưa vào cân đối để giao; đối tượng giao đất và phương
thức giao ruộng đất.
Về việc đổi mới quản lý hợp tác xã nông nghiệp, Quy
định nêu rõ một số vấn đề cần đổi mới: Đổi mới về chức
năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của hợp tác xã;
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đổi mới bộ máy hợp tác xã; đổi mới về chế độ quản lý tài
chính của hợp tác xã.
Nguồn: Kho lƣu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 7 tháng 5 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TU
về khoa học và công nghệ đến năm 1995
Nghị quyết số 03/NQ-TU đánh giá tình hình hoạt
động khoa học và công nghệ của tỉnh, nhất là từ khi tái lập
tỉnh, từ đó đề ra nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến
năm 1995 là: Tập trung sức tạo sự chuyển biến mới về
khoa học và công nghệ, chủ yếu là tiếp thu, ứng dụng các
tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra;
đồng thời, tích cực chuẩn bị cho bước phát triển khoa học
và công nghệ những năm sau.
Nghị quyết cũng đề ra những biện pháp chủ yếu đẩy
mạnh phát triển khoa học và công nghệ:
1. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao hơn nữa
nhận thức sâu sắc về khoa học, công nghệ, coi đây là một
động lực quan trọng, từ đó, tăng cường chỉ đạo, làm cho
khoa học, công nghệ đến với từng ngành, từng gia đình,
từng người.
2. Chú trọng đầu tư khoa học, công nghệ bằng nhiều
nguồn.
3. Có kế hoạch, biện pháp sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo
và đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ về
chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ.
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4. Phát động phong trào lao động sáng tạo và ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ở các cấp, các
ngành, các đoàn thể và sâu rộng trong nhân dân, nhất là
nông thôn, nhà máy, trường học, bệnh viện< nhằm
khuyến khích quần chúng thi đua về khoa học, công nghệ,
tổ chức rộng rãi việc thi tay nghề.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 137,
Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ

1993

Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 1993
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị thảo luận và thống nhất ban hành hai nghị
quyết: Nghị quyết về tập trung giải quyết một số vấn đề
xã hội và Nghị quyết về một số nhiệm vụ cấp bách xây
dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên.
1. Nghị quyết “Về tập trung giải quyết một số vấn đề
xã hội”1:
Trên cơ sở phân tích thực trạng các vấn đề xã hội còn
tồn tại trên địa bàn tỉnh và nguyên nhân của tình hình đó,
Nghị quyết đề ra phương hướng, mục tiêu đến năm 1995:
Phát động trong toàn tỉnh cuộc vận động xóa đói, giảm
nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân;
xây dựng nếp sống mới, khắc phục các tệ nạn xã hội; thực
hiện tốt các chính sách xã hội. Đồng thời đề ra một số
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
_______________
1. Nghị quyết số 05/NQ-TU ban hành ngày 19-5-1993 (Nguồn: Hồ
sơ số 137, Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình).
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Một là, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm nâng
cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
Hai là, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, khắc
phục các tệ nạn xã hội.
Ba là, đẩy mạnh cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, thực
hiện tốt chính sách xã hội.
2. Nghị quyết “Về một số nhiệm vụ cấp bách xây dựng
tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên”1:
Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình tổ chức cơ sở
đảng và công tác đảng viên, Nghị quyết đề ra một số
nhiệm vụ cấp bách về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và
công tác đảng viên đến năm 1995.
Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng:
Một là, về tổ chức, trước hết phải thực hiện đúng quy
định của Điều lệ Đảng, đồng thời, căn cứ vào thực tiễn
từng cơ sở để vận dụng cho phù hợp, tạo sự thống nhất về
tổ chức trong toàn tỉnh.
Hai là, kiện toàn, nâng cao chất lượng các đảng ủy, chi
ủy; hết sức coi trọng chất lượng các bí thư đảng ủy, bí thư
chi bộ.
Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ
sở đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ.
Đối với công tác đảng viên: Nâng cao chất lượng và
làm tốt công tác phân công đảng viên. Các cấp ủy đảng,
từng chi bộ phải có kế hoạch phát triển đảng, chủ động
tạo nguồn thông qua phong trào quần chúng của các
_______________
1. Nghị quyết số 04/NQ-TU ban hành ngày 5-6-1993 (Nguồn: Hồ
sơ số 137, Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình).
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đoàn thể. Việc sàng lọc đảng viên phải được chỉ đạo chặt
chẽ, thận trọng nhằm bồi dưỡng và phát huy khả năng
của những đảng viên tốt, giúp đỡ những đảng viên còn
hạn chế từng mặt và định thời gian sửa chữa cho những
đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải đưa ra
khỏi Đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 116,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ

1993

Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 5 tháng 6 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06/CT-TU
về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình
năm 1993
Về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm
1993, Chỉ thị số 06/CT-TU nêu rõ các vấn đề sau:
1. Mục đích diễn tập khu vực phòng thủ là nhằm đánh
giá thực chất việc quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW,
ngày 30-7-1987 của Bộ Chính trị và kết quả xây dựng khu
vực phòng thủ của tỉnh, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế
hoạch, các đề án xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh
gắn với an ninh, quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo
của cấp ủy đảng, trình độ quản lý, điều hành của chính
quyền và khả năng tổ chức chỉ huy, vai trò tham mưu của
cơ quan quân sự địa phương trong vận hành cơ chế
“Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự
làm tham mưu”. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu,
năng lực chỉ huy và trình độ chiến đấu của các lực lượng
vũ trang trong bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc.
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2. Yêu cầu của cuộc diễn tập: Tổ chức chuẩn bị chu
đáo, hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng các văn kiện, kế hoạch
sát, đúng với chức năng và thực tiễn của địa phương, với
các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm diễn tập đạt kết
quả tốt, rút được kinh nghiệm thiết thực, nâng cao được
ý thức cảnh giác, năng lực lãnh đạo, điều hành, tham
mưu< Trong quá trình chuẩn bị và thực hành cuộc diễn
tập, vẫn bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã
hội và công tác chuyên môn; đảm bảo bí mật và an toàn
tuyệt đối trong diễn tập, đồng thời thực sự tiết kiệm và
đạt hiệu quả cao.
3. Nội dung diễn tập: Chuyển trạng thái sẵn sàng
chiến đấu của các lực lượng vũ trang, chuyển địa
phương từ thời bình sang thời chiến, tập trung vận hành
theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ
quan quân sự làm tham mưu”. Động viên lực lượng dự
bị động viên của tỉnh gồm: Trung đoàn 855, 4 tiểu đoàn
binh chủng, 2 tiểu đoàn địa phương của huyện Kim Sơn
và thị xã Ninh Bình; xử lý một số tình huống chống bạo
loạn theo kế hoạch A2.
4. Quy mô diễn tập ở 2 cấp (tỉnh và huyện) và cả 3 hệ
thống: tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân; tổ chức
chính quyền; lực lượng vũ trang. Thời gian cuộc diễn tập
dự kiến vào cuối tháng 10, đầu tháng 11-1993.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 156,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 19 tháng 6 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07/CT-TU
về xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội của tỉnh
đến năm 2000
Chỉ thị số 07/CT-TU nêu rõ: Mục đích, yêu cầu của việc
xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm
2000 nhằm đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh mang tính

1993

chiến lược của tỉnh, dự đoán được khả năng, triển vọng,
thuận lợi, khó khăn, các nhân tố phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh đến năm 2000 và năm 2005; thống nhất được định
hướng, mục tiêu, các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2000 và năm 2005 (tổng thể và các
lĩnh vực chủ yếu) làm cơ sở cho việc hoạch định và thực
hiện kế hoạch ngắn hạn và hằng năm; chiến lược kinh tế xã hội phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt đường lối
của Đảng, có căn cứ khoa học, thực tiễn, phù hợp với
chiến lược chung của cả nước, có khả năng thực thi, sát
hợp, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không
hình thức, cầu toàn.
Về nội dung tiến hành:
1. Khảo sát, điều tra cơ bản, tổng hợp, phân tích đánh
giá đúng thực trạng, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh (tổng
thể và các lĩnh vực).
2. Dự đoán khả năng, triển vọng, thuận lợi, khó khăn
trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến
năm 2000 và năm 2005 (chú trọng cả yếu tố quốc tế, trong
nước, trong tỉnh).
47

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

3. Xác định phương hướng phát triển, mục tiêu phải
đạt được, các giải pháp chủ yếu.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 156,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 22 và ngày 23 tháng 7 năm 1993
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Xuân Toàn, Bí thư Tỉnh
ủy, thông báo nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về “Tiếp
tục đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn”; nghe
báo cáo và thảo luận về đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác 6 tháng
cuối năm 1993; thảo luận và ra Nghị quyết về “Tăng cường
và đổi mới công tác quần chúng trong tình hình mới”.
Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 1993, Hội nghị
khẳng định Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã có bước
phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động,
nhất là vụ sản xuất chiêm Xuân, đạt đỉnh cao mới cả về
diện tích, năng suất và sản lượng lúa. Có nhiều điển hình,
thâm canh năng suất cao ở tất cả các vùng trong tỉnh. Rau,
màu, một số cây công nghiệp và chăn nuôi phát triển.
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu được tổ
chức, sắp xếp lại, có tăng trưởng, có thêm những sản
phẩm mới. Thị trường hàng hóa dồi dào. Giá cả tương đối
ổn định. Tài chính, tiền tệ, ngân sách có nhiều cố gắng cả
thu và chi. Các hoạt động xã hội, giáo dục, y tế, khoa học
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kỹ thuật có chuyển biến tích cực, nhất là công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. An ninh, trật tự được giữ vững,
tăng cường. Đời sống nhân dân ổn định, có mặt, có bộ
phận được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính
quyền, đoàn thể được triển khai theo hướng tập trung xây
dựng và tạo chuyển biến mới từ cơ sở.
Cũng tại Hội nghị, trên cơ sở sơ kết thực hiện Nghị
quyết số 8B-NQ/HNTW, ngày 27-3-1990 của Ban Chấp

1993

hành Trung ương Đảng về công tác quần chúng, sơ kết
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 9-2-1991 của Bộ Chính trị
và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về
công tác thanh niên, sơ kết Nghị quyết số 24-NQ/TW,
ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, ban hành
Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 23-7-1993 “Về đổi mới và
tăng cường công tác quần chúng trong tình hình mới”1.
Nghị quyết nhấn mạnh: Phải tạo cho được sự chuyển
biến tích cực và đồng bộ, có tính cơ bản, trước hết là về
nhận thức, quan điểm đối với công tác quần chúng của
Đảng, chính quyền và đổi mới tổ chức, nội dung, phương
thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến
cơ sở, xây dựng ý thức trách nhiệm và năng lực công tác
quần chúng trong cán bộ, đảng viên. Thực sự chăm lo
đến lợi ích của quần chúng. Tạo được phong trào cách
mạng của quần chúng sâu rộng. Thông qua phong trào
quần chúng để làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền và các đoàn thể. Đa dạng hóa hình
_______________
1. Hồ sơ số 137, Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.
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thức tập hợp quần chúng, xã hội hóa nội dung công tác
quần chúng và chương trình hóa hoạt động của các đoàn
thể, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn
minh, xây dựng Ninh Bình giàu đẹp. Phấn đấu đến năm
1995, Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng được số tổ chức
cơ sở vững mạnh và khá, thu hẹp và không còn cơ sở yếu
kém, có nhiều nhân tố điển hình, tiên tiến.
Nghị quyết số 06/NQ-TU đề ra những chủ trƣơng, biện
pháp chủ yếu cần tập trung giải quyết là:
1. Đối với quần chúng, tập trung giải quyết 4 vấn đề
cơ bản là dân sinh, dân trí, dân chủ và dân số.
2. Đối với tôn giáo, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân, thực
hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.
Kiên quyết chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn
giáo để phá hoại cách mạng, vi phạm đường lối, chính
sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước, đến lợi ích chính
đáng của nhân dân. Bài trừ mê tín dị đoan.
3. Đối với thanh niên, cần đổi mới, nâng cao nhận
thức, đánh giá đúng thanh niên cả mặt mạnh, mặt yếu,
phát huy vai trò xung kích to lớn của thanh niên vào phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chú trọng giải
quyết việc làm, tổ chức các trung tâm hướng nghiệp, dạy
nghề cho thanh niên. Xây dựng phong trào thanh niên lập
nghiệp và giữ nước.
4. Đổi mới và tăng cường công tác quần chúng của
Đảng, chính quyền và các đoàn thể.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 117,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 1993
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Kỳ họp đã nghe và thảo luận các báo cáo về tình
hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1993 và nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo
cáo thu chi ngân sách năm 1992 và tình hình thực hiện
kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 1993; báo

1993

cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo kết quả
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa IX và các bản báo cáo của
các ngành: Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án
nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua
một số nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về đánh giá
tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1993 và
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 1993; Nghị quyết
phê chuẩn ngân sách năm 1992 và tình hình thu chi
ngân sách 6 tháng đầu năm và thu chi ngân sách 6 tháng
cuối năm 1993; Nghị quyết phê chuẩn tờ trình của Ủy
ban nhân dân tỉnh về xin đổi tên huyện Hoàng Long
thành huyện Nho Quan như trước đây; về hoạch định
lại địa giới thị trấn Bình Minh, thành lập xã mới Kim
Trung thuộc huyện Kim Sơn. Cũng tại Kỳ họp này, Hội
đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ
xin tái lập huyện Yên Khánh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-7-1993,
tr. 1, 2.
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Ngày 7 tháng 9 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08/CT-TU
về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
trong năm học 1993 - 1994
Để thực hiện chủ trương của Nghị quyết Trung ương 4
(khóa VII): “Phải coi đầu tư cho giáo dục là một trong những
hướng chính của đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho giáo
dục đi trước và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã
hội. Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng
lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới
sự quản lý của Nhà nước”1, Chỉ thị số 08/CT-TU yêu cầu
các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể
tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Bằng nhiều hình thức làm cho cán bộ, đảng viên và
toàn xã hội hiểu rõ, quán triệt và thực hiện tốt “xã hội hóa
giáo dục” với những việc làm cụ thể, thiết thực, thường
xuyên, tích cực.
2. Thực hiện xã hội hóa các nguồn tài chính xây
dựng cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào
tạo của tỉnh.
3. Động viên lực lượng toàn xã hội làm công tác giáo
dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh theo
cơ chế phân công, hợp tác.
4. Trong năm học 1993 - 1994, nhà trường cần tham
mưu cho chính quyền các cấp tiến hành tốt Đại hội giáo
dục cơ sở và thành lập Hội đồng giáo dục cơ sở, xác định
cụ thể trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng.
_______________
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.52, tr.507.

52

Chương I: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 1992-1996

Ngành giáo dục cần tiến hành tổng kết kinh nghiệm các
điển hình làm tốt xã hội hóa giáo dục ở các huyện, thị để
nhân ra diện rộng trong toàn tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 156,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 9 năm 1993

1993

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch
dự án thủy lợi Nam Ninh Bình
Tại phiên họp ngày 29-9-1993, sau khi nghe Thông báo
kết luận số 458, ngày 16-11-1992 của Bộ trưởng Bộ Thủy
lợi và báo cáo về phương hướng quy hoạch thủy lợi Nam
Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ
trương: Vùng Nam Ninh Bình có vị trí hết sức quan trọng,
là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh. Vì vậy, cùng với việc
tiếp tục triển khai thủy lợi vùng phía Bắc, nhất là theo Dự
án 3351, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch thủy lợi
Nam Ninh Bình có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với “Quy hoạch
thủy lợi Nam Ninh Bình” do đồng chí Giám đốc Sở Thủy
lợi trình bày và nhấn mạnh một số vấn đề: Cần khai thác,
sử dụng có hiệu quả và nghiên cứu, xem xét, đưa một số
tiểu vùng khu vực hữu sông Hoàng Long mà “chương
trình PAM”1, chưa bao quát hết vào quy hoạch thủy lợi
Nam Ninh Bình; cần tính toán, bổ sung phần vốn đầu tư
cho hệ thống kênh mương cấp 2 và thủy lợi nội đồng mà
_______________
1. PAM: Tên viết tắt của Tổ chức Lương thực thế giới của Liên
hợp quốc.
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dự án chưa đề cập tới và làm rõ trách nhiệm giữa Nhà
nước, địa phương và nhân dân; xác định bước đi thích
hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ và chất
lượng các công trình.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 75,
Cặp số 7, Phông số 02, Kho lưu trữ
Trung ương Đảng.

Ngày 1 tháng 10 năm 1993
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09/CT-TU
về việc mở đại hội đảng bộ cơ sở
Theo Điều lệ Đảng, cuối năm 1993, các tổ chức cơ sở
đảng (đã hết nhiệm kỳ) sẽ tiến hành đại hội. Do vậy, Chỉ
thị số 09/CT-TU nêu rõ việc chỉ đạo và tiến hành đại hội
các tổ chức cơ sở đảng kỳ này phải được tập trung cao
nhằm đạt yêu cầu: Tăng cường đoàn kết, phát huy dân
chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm và kỷ cương,
tạo sự chuyển biến thật sự trong việc đổi mới và chỉnh
đốn tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở
theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, xây
dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trong sạch. Đại hội
cần được tổ chức trang nghiêm, trật tự, trong không khí
đoàn kết, phấn chấn và cởi mở trên tinh thần đồng chí,
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở chuẩn bị
tốt, phấn đấu tập trung hoàn thành Đại hội các tổ chức cơ
sở đảng (ở những nơi đã hết nhiệm kỳ) trong năm 1993.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 156,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 1993
Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 2-8-1993 của Ban
Bí thư về Hội nghị đại biểu của Đảng giữa nhiệm kỳ và
các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh họp Hội nghị mở rộng đến các đồng chí bí
thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban, ngành, đoàn thể
của tỉnh, bí thư các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc
để thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bầu 8 đại biểu chính
thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Hội nghị đại biểu toàn
quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII.

1993

Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-10-1993,
tr. 1.

Ngày 20 và ngày 21 tháng 10 năm 1993
Hội nghị sơ kết đợt 1 giao đất lâu dài cho hộ nông dân
và đổi mới tổ chức quản lý hợp tác xã nông nghiệp
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về sơ kết việc giao
đất lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới tổ chức quản lý
hợp tác xã nông nghiệp, từ ngày 20 đến ngày 21-10-1993,
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt 1 giao
đất lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới tổ chức quản lý
hợp tác xã nông nghiệp, với sự tham dự của hơn 240 chủ
nhiệm hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 313-QĐ/UB của Ủy ban nhân
dân tỉnh về giao đất sử dụng lâu dài cho hộ nông dân và cá
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nhân có yêu cầu sử dụng đất, đổi mới tổ chức, quản lý hợp
tác xã nông nghiệp, trong đợt 1 có 43 hợp tác xã thuộc 5
huyện đã giao xong đất trước khi gieo cấy vụ mùa. Việc
giao đất đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nông dân.
Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở nắm chắc được
đất đai, hộ khẩu của xã, tăng cường quản lý kinh tế, xã hội
ở nông thôn, góp phần quan trọng vào việc giải quyết nợ
đọng của xã viên với hợp tác xã và Nhà nước, thực hiện
công bằng xã hội trong nông thôn. Đổi mới tổ chức, quản lý
hợp tác xã vừa phát huy tiềm năng, vừa phát huy sự hợp
tác, cùng chịu trách nhiệm và cùng có lợi giữa hợp tác xã
với xã viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong đợt 1
còn tồn tại một số hạn chế như: Nhiều hợp tác xã giao đất
manh mún; gắn giao đất với thu nợ chưa triệt để; quy đổi
đất không chính xác, phần lớn các hợp tác xã mới làm được
việc giao đất, chưa thực hiện được nội dung đổi mới tổ
chức quản lý hợp tác xã.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-10-1993,
tr. 1, 4; Báo Ninh Bình, ngày 30-10-1993,
tr.1, 2.

Ngày 26 và ngày 27 tháng 10 năm 1993
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông
qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội 9 tháng đầu năm 1993 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV1993; các báo cáo về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 3
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và dân số - kế hoạch hóa gia đình; các bản báo cáo
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của các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các tờ trình về
chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường và việc
lập quỹ đất công ích theo Luật đất đai trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc
lập quỹ đất công ích xã không quá 5%.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 30-10-1993,
tr.1, 2.

1993

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 1993
Diễn tập khu vực phòng thủ NPA-93
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TU, ngày 5-6-1993 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
Ninh Bình năm 1993, từ ngày 12 đến ngày 14-11-1993, Ủy
ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng
thủ NPA-93.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình mở cuộc diễn tập
khu vực phòng thủ có một phần thực binh lớn nhất trên
quy mô toàn tỉnh, trong đó có sự phối hợp hiệp đồng giữa
các địa phương và cơ quan khi chuyển trạng thái từ thời
bình sang thời chiến. Cuộc diễn tập đã huy động hàng
ngàn người, bao gồm bộ đội, công an, lực lượng dân quân
tự vệ, dự bị động viên; khối đảng, khối chính quyền có 42
sở, ban, ngành trong toàn tỉnh tham gia. Ngày 12-11-1993,
toàn tỉnh thực hành diễn tập vận hành cơ chế “Đảng lãnh
đạo, chính quyền điều hành, lực lượng vũ trang làm tham
mưu” và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.
Ngày 13 và 14-11-1993, thực hành chiến đấu đánh địch tập
kích đường không, đánh địch vu hồi luồn lách đường
sông, phản kích đánh địch, khôi phục lại trận địa, xử lý
tình huống gây rối loạn ở địa bàn.
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Thông qua cuộc diễn tập, góp phần làm chuyển biến
một bước về nhận thức tư tưởng, nâng cao ý thức trách
nhiệm của các cấp, các ngành và quân dân trong tỉnh về
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân,
xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, vững chắc bảo
vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 17-11-1993,
tr.1.

Ngày 23 tháng 11 năm 1993
Đổi tên huyện Hoàng Long,
điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Kim Sơn
Ngày 23-11-1993, Chính phủ ra Nghị định số 88/CP về
việc đổi tên huyện Hoàng Long, phân vạch điều chỉnh địa
giới xã, thị trấn thuộc huyện Kim Sơn. Nội dung Nghị
định nêu rõ:
1. Đổi tên huyện Hoàng Long thành huyện Nho Quan.
2. Hoạch định địa giới thị trấn Bình Minh trên cơ sở
785ha đất tự nhiên thuộc Nông trường Bình Minh theo
ranh giới cụ thể: Phía đông giáp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh
Nam Định (theo sông Đáy); phía tây giáp huyện Nga Sơn,
tỉnh Thanh Hóa (theo sông Càn); phía nam giáp xã Kim
Trung (dọc theo nam chân đê Bình Minh 1); phía bắc giáp
xã Kim Mỹ và Cồn Thoi (dọc theo nam chân đê Tùng
Thiện đến nam chân đê Cồn Thoi).
3. Thành lập xã Kim Trung trên cơ sở 500ha diện tích
tự nhiên với 2.170 nhân khẩu thuộc khu vực Cồn Thoi.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-12-1993,
tr.1.
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NĂM 1994
Ngày 5 và ngày 6 tháng 1 năm 1994
Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã làm việc với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh. Đồng chí Tô Xuân Toàn, Bí thư Tỉnh ủy, báo
cáo với Chủ tịch nước về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
trong hai năm 1992 - 1993.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm Công ty Bê tông thép Ninh Bình, tháng 1-1994
Ảnh: Thanh Bình
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Sau buổi làm việc, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đi thăm
huyện Kim Sơn, thăm Phân xưởng luyện cán thép (Xí
nghiệp Bê tông - Thép Ninh Bình), Nhà máy Xi măng Hệ
Dưỡng, Xí nghiệp Gạch Vườn Chanh và khu mặt bằng xây
dựng nhà máy xi măng 1,2 triệu tấn/năm ở thị xã Tam
Điệp. Nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ,
quân và dân toàn tỉnh đoàn kết một lòng, vươn lên giành
nhiều thành tựu mới, xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu
đẹp, văn minh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 12-1-1994,
tr.1, 2.

Ngày 7 và ngày 8 tháng 1 năm 1994
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị thông qua báo cáo kết quả công tác năm 1993
và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 1994 của
Đảng bộ tỉnh.
Hội nghị thống nhất nhận định: Năm 1993, năm thứ hai
sau khi tái lập tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, khuyết
điểm, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu,
tạo bước phát triển mới tương đối toàn diện, xuất hiện
những điển hình, nhân tố mới trên các mặt hoạt động. Kinh
tế tiếp tục tăng trưởng khá, bước đầu chuyển đổi cơ cấu
kinh tế và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều
chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch, tăng so với các
năm trước, nhất là sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng, du lịch, dịch vụ tuy
còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu được tổ chức, sắp xếp
lại. Một số lĩnh vực có bước phát triển mới<
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Từ những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã đề ra
phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong năm
1994: Tăng cường đoàn kết, tiếp tục phát huy những kết
quả đã đạt được, tạo bước chuyển biến mới, toàn diện,
mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, nhất là về cơ cấu và tốc
độ tăng trưởng kinh tế, về các vấn đề xã hội, về hệ thống
chính trị, nhằm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Hội nghị
cũng đã thảo luận về công tác tài chính của Đảng bộ năm
1993, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tài chính của
Đảng bộ năm 1994 và việc chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu
giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh trong quý I-1994 theo chỉ
đạo của Trung ương.

1994
19934

Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 119,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1994
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Tại Kỳ họp này, các đại biểu biểu quyết thông qua
Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1993 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1994;
Nghị quyết về việc xin tái lập huyện Yên Khánh, đổi tên
huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô và điều chỉnh lại
địa giới của 3 huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô; Nghị
quyết về việc giải quyết chế độ, chính sách cho giáo viên
nhà trẻ, mẫu giáo ngoài biên chế; Nghị quyết về việc trả
phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở.
Nguồn: Báo Ninh Bình, số 1559, tr. 1, 8.
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Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 1994
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đến thăm và làm
việc tại huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn, thị xã Ninh
Bình và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nói chuyện
với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Trưởng Phổ thông dân tộc
Nội trú Nho Quan, tháng 2-1994
Ảnh: Thanh Bình

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ,
nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được và đề nghị Ninh
Bình phấn đấu là một trong những tỉnh đi đầu trong cuộc
đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, buôn lậu. Đồng
chí yêu cầu tỉnh phải có mục tiêu cụ thể, giải quyết từng
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bước và tập trung vào 4 việc cụ thể: Rà soát lại từng cán
bộ, đảng viên trong từng chi bộ, trước hết là các đồng chí
trong Ban Thường vụ, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại
biểu Quốc hội; xem xét những vấn đề mới phát sinh
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và xã hội để chọn vấn
đề gì, việc gì phải tập trung giải quyết trước và giải quyết
dứt điểm; rà soát cơ chế, chính sách; người điều hành cụ
thể ở từng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước
Đảng và nhân dân vấn đề này.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 26-2-1994,
tr. 1, 2.

Ngày 16 tháng 2 năm 1994
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác y học
cổ truyền
Chỉ thị số 12/CT-TU nêu rõ: Nền y học cổ truyền là
một vốn quý của dân tộc ta, cần được phát huy, phát triển
cùng với nền y học hiện đại để làm tốt việc chăm sóc sức
khỏe nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn
thể, các tổ chức xã hội cần làm tốt một số việc sau đây:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền với
các cấp Hội Y học cổ truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho
Hội tập hợp các lương y giàu kinh nghiệm vào Hội,
thường xuyên giáo dục quan điểm, y thuật, có chính sách
động viên các lương y đem hết khả năng, kinh nghiệm
phục vụ sức khỏe nhân dân.
2. Phát động mạnh mẽ phong trào viết tâm đắc,
dùng thuốc và không dùng thuốc.
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3. Phát động rộng rãi phong trào trồng khóm thuốc
gia đình và ở các cơ sở tập thể như trạm xá, bệnh viện,
trường học.
4. Xúc tiến thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
với quy mô, địa điểm thích hợp và củng cố các phòng
chuẩn trị với các khoa y học cổ truyền ở các bệnh viện,
trạm y tế, bệnh xá.
5. Củng cố, phát triển Hội Y học cổ truyền cấp tỉnh,
huyện, thị.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi việc
thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình, báo cáo với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 157,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2 năm 1994
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp Hội nghị lần thứ
tám để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy năm
1993, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và bàn một số
vấn đề chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của
Đảng bộ tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 120,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1994
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TW, ngày 2-8-1993 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII), Đảng bộ tỉnh tiến
hành Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (khoá XII) từ ngày 1
đến ngày 3-4-1994, tại Hội trường Nhà khách Ủy ban nhân
dân tỉnh với sự tham dự của 90 đại biểu.
Hội nghị thông qua báo cáo tình hình hai năm
1992 - 1993 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng

1994

bộ tỉnh lần thứ XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu trong hai năm 1994 - 1995 và thực hiện
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công tác nhân sự.
1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Báo cáo khẳng định: Nền kinh
tế có mức tăng trưởng khá, nhất là nông nghiệp. Bước
đầu có sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, đạt và vượt
một số chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XII đề ra. Các vấn đề xã hội và chính sách xã hội
được quan tâm giải quyết, gắn với phát triển kinh tế.
Đời sống nhân dân nhìn chung ổn định và được cải
thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội có
chuyển biến. Công tác quân sự địa phương được tăng
cường. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường
một bước cả về tổ chức và chất lượng hoạt động.
2. Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu
xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong hai năm 1994 1995, Báo cáo nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tăng
cường đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã
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đạt được trong hai năm 1992 - 1993, tập trung giải quyết
tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Một là, làm chuyển biển một bước vững chắc, hiệu quả
về cơ cấu kinh tế, khuyến khích các thành phần kinh tế
phát triển đúng hướng.
Hai là, tích cực giải quyết tài chính, ngân sách. Nâng
cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.
Ba là, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức
xúc: việc làm; đời sống người lao động; tăng cường đầu tư
phát triển giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng phòng
và chữa bệnh cho nhân dân, củng cố mạng lưới y tế cơ sở;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, buôn
lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả.
Bốn là, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ
vững ổn định chính trị, làm chuyển biến tích cực về trật tự
an toàn xã hội.
Năm là, tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Tăng
cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, làm tốt công tác
vận động quần chúng.
3. Hội nghị bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh 3 đồng chí: đồng chí Dương Đức Chiệc, Bí thư Thị ủy
Tam Điệp; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo và đồng chí Lã Mai Hoàn, Giám đốc Sở
Điện lực.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 52,
Cặp số 5, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.
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Ngày 5 và ngày 6 tháng 5 năm 1994
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã
thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh cuộc vận động xây
dựng nếp sống văn hóa; Nghị quyết về chống các tệ nạn
xã hội và Quy chế bảo vệ, sử dụng, tôn tạo di tích lịch
sử và danh lam thắng cảnh trong tỉnh. Hội đồng nhân
dân tỉnh cũng đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung Trưởng Ban
Văn hóa - xã hội.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-5-1994,
tr.1, 3.
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Ngày 11 tháng 5 năm 1994
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình
hoạt động du lịch
Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động du
lịch hai năm 1992 - 1993 và nhiệm vụ phát triển kinh tế
du lịch trong hai năm 1994 - 1995. Qua thảo luận, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định: Trong hai năm 1992 1993, hoạt động du lịch của tỉnh đã có cố gắng, khắc
phục khó khăn, bước đầu nâng cấp cơ sở vật chất, kết
cấu hạ tầng, tôn tạo các di tích, danh thắng phục vụ du
lịch. Ngành du lịch và mạng lưới du lịch bước đầu được
hình thành, khách đến tham quan du lịch ngày một
đông, doanh thu tăng, đời sống cán bộ, công nhân viên
được cải thiện, có tích lũy và đóng góp cho ngân sách.
Tuy vậy, so với tiềm năng to lớn về du lịch của tỉnh thì
những kết quả đạt được còn nhỏ bé, chưa đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ.
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Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế
du lịch trong hai năm 1994 - 1995 là: Tập trung sức khai
thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa
phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động du
lịch cả về kinh tế và xã hội, mở rộng liên kết với các đơn vị
ngoài tỉnh, sớm hòa nhập vào chương trình du lịch quốc
gia; thu hút ngày càng đông khách du lịch, tăng cường cơ
sở vật chất, kết cấu hạ tầng, phấn đấu tăng doanh thu, cải
thiện đời sống cán bộ, công nhân viên, góp phần tăng
nguồn thu đáng kể cho ngân sách và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế trong tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 79,
Cặp số 8, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.

Ngày 23 tháng 6 năm 1994
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về phát triển kinh tế thương mại
trong hai năm 1994 - 1995
Trong phiên họp ngày 23-6-1994, sau khi nghe báo cáo
tình hình hoạt động của ngành thương mại trong hai năm
1992 - 1993 và 6 tháng đầu năm 1994, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy kết luận: Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu
trong hai năm 1992 - 1993 có cố gắng bước đầu trong việc
sắp xếp lại hệ thống tổ chức, cán bộ và cải tiến phương thức
hoạt động, đạt được một số kết quả trong sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ. Song, hoạt động thương mại và xuất khẩu
vẫn còn nhiều mặt yếu kém, khó khăn cần được quan tâm
giải quyết.
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Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động thương mại
trong hai năm 1992 - 1993, Hội nghị đề ra phương hướng,
nhiệm vụ của ngành thương mại trong hai năm 1994 - 1995
là: Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ
xuất khẩu gắn với phát triển kinh tế và giải quyết các vấn
đề xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần
kinh tế phát triển thương mại, dịch vụ, xuất khẩu; thương
nghiệp quốc doanh phải được củng cố, từng bước vươn
lên giữ vai trò chủ đạo; tạo điều kiện, khuyến khích
thương nghiệp tư nhân phát triển đúng hướng; hình
thành các trung tâm thương mại ở các thị xã, thị trấn, các
xã, cụm xã, khu tập trung dân cư; hướng mạnh vào xuất
nhập khẩu để nhập khẩu phục vụ sản xuất, đời sống, tạo
bước chuyển biến mạnh về xuất khẩu.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 13-7-1994,
tr. 1, 4.

Ngày 4 tháng 7 năm 1994
Thành lập huyện Yên Khánh
và đổi tên huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô
Ngày 4-7-1994, Chính phủ ban hành Nghị định số
59/CP về việc thành lập huyện Yên Khánh và đổi tên
huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô, cụ thể:
1. Sáp nhập thôn Đông Thôn, xã Yên Lâm vào xã Yên
Thái, thành lập huyện Yên Khánh, đổi tên huyện Tam
Điệp thành huyện Yên Mô.
Xã Yên Thái có diện tự nhiên 788,17ha, nhân khẩu
5.465 người.
Xã Yên Lâm có diện tích tự nhiên 814,93ha, nhân khẩu
7.770 người.
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2. Huyện Yên Khánh được thành lập trên cơ sở 10 xã
của huyện Tam Điệp (Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Phú,
Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hải, Khánh Tiên, Khánh
Thiện, Khánh Lợi, Khánh Ninh) và 9 xã của huyện Kim
Sơn (Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Mậu,
Khánh Thủy, Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Thành,
Khánh Công).
Huyện Yên Khánh có diện tích tự nhiên 15.051ha,
nhân khẩu 131.934 người.
3. Huyện Yên Mô gồm 15 xã là: Yên Phú, Yên Mỹ, Yên
Thái, Yên Lâm, Yên Thắng, Yên Từ, Yên Nhân, Yên Đồng,
Yên Mạc, Yên Thành, Yên Phong, Yên Hòa, Khánh Thịnh,
Khánh Thượng, Khánh Dương. Diện tích tự nhiên
13.453,5ha, nhân khẩu 107.664 người.
4. Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Kim Sơn có diện
tích tự nhiên 14.625,56ha, 141.161 nhân khẩu và có 26 đơn
vị hành chính gồm 24 xã là: Xuân Thiện, Chính Tâm, Hồi
Ninh, Chất Bình, Kim Định, ]n Hòa, Hùng Tiến, Như Hòa,
Quang Thiện, Đồng Hướng, Kim Chính, Thượng Kiệm,
Lưu Phương, Định Hóa, Văn Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Yên
Lộc, Lai Thành, Kim Hải, Kim Trung, Yên Mật, Tân Thành,
Cồn Thoi và 2 thị trấn Phát Diệm và Bình Minh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 16-7-1994,
tr.1.

Ngày 11 và ngày 12 tháng 7 năm 1994
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị nghe và thảo luận Báo cáo đánh giá tình hình
các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm, chương trình
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công tác 6 tháng cuối năm 1994; công tác phòng chống
bão, lụt; hoạt động thương mại, xuất khẩu và triển khai
thực hiện Nghị định số 59/CP của Chính phủ.
1. Đánh giá tình hình các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu
năm 1994, Hội nghị khẳng định: Đảng bộ và nhân dân
trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tương
đối toàn diện trên nhiều mặt, nhất là sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản. Vụ lúa chiêm xuân có năng suất đạt
45,6 tạ/ha, mức cao nhất từ trước tới nay. Cơ cấu kinh tế
nông nghiệp, nông thôn ở nhiều nơi bước đầu có chuyển
biến. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ
bản< tiếp tục phát triển. Giá trị tổng sản lượng công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 1994 ước
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đạt 30,4 tỷ đồng (giá cố định năm 1989). Thương mại,
xuất khẩu, du lịch đang từng bước sắp xếp lại. An ninh,
chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây
dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động của các đoàn
thể thường xuyên được coi trọng.
Về chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 1994, Hội
nghị thống nhất chủ trương: Tập trung làm tốt vụ mùa;
chủ động phòng, chống bão lụt, lũ úng; triển khai thực
hiện các nghị quyết của Trung ương về phát triển công
nghiệp và khoa học công nghệ, tạo bước chuyển biến mới
về cơ cấu kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; tổ chức, sắp xếp lại, phát huy tiềm năng về thương
mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ; giải quyết tốt các vấn đề
xã hội, giáo dục, y tế<
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí về đánh giá
tình hình và những chủ trương, biện pháp phòng chống
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bão lụt, thương mại, xuất khẩu như thông báo kết luận
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các cấp, các ngành
liên quan tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ủy ban nhân
dân tỉnh nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Nghị
định số 59/CP, ngày 4-7-1994 của Chính phủ về việc thành
lập huyện Yên Khánh, đổi tên huyện Tam Điệp thành
huyện Yên Mô và điều chỉnh địa giới hành chính một số
xã thuộc huyện Yên Khánh, Yên Mô và Kim Sơn phù hợp
với nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, với yêu cầu của sự
phát triển.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 121,
Cặp số 11, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 1994
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe các báo
cáo công tác 6 tháng đầu năm 1994 của một số ngành kinh
tế - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, nội chính, các ban chuyên
môn giúp việc của Hội đồng nhân dân và thảo luận, chất
vấn, nghe trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu yêu cầu cần
giải trình rõ. Các đại biểu đã biểu quyết phê chuẩn quyết
toán ngân sách năm 1993 và thông qua Nghị quyết đánh
giá kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm 1994.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-7-1994,
tr.1, 4.
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Ngày 6 tháng 8 năm 1994
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19/CT-TU
về việc tổng kết, cổ vũ các điển hình tiên tiến,
người tốt, việc tốt
Chỉ thị số 19/CT-TU nêu rõ: Trong thực tế, công cuộc
đổi mới, nhất là từ khi tỉnh tái lập, đã xuất hiện những điển
hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực hoạt động. Việc tổng
kết, phát hiện những điển hình đã được có chú ý nhưng
thiếu thường xuyên, chưa tập trung đúng mức. Để tiếp tục
làm tốt vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải
thường xuyên chú trọng xây dựng điểm, xây dựng mô
hình, phát hiện, sơ kết, tổng kết các điển hình tiên tiến,
nhân tố mới, người tốt, việc tốt; rút ra những kinh nghiệm
hay, nhất là về nguyên nhân, biện pháp, cách làm cụ thể,
thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với đường lối, quan điểm
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tế địa phương
để cổ vũ, nhân rộng.
2. Đầu tháng 10-1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe
báo cáo tổng kết những mô hình, điển hình tiên tiến về đổi
mới và chỉnh đốn Đảng; những mô hình, điển hình tiên
tiến trong công tác thanh niên và những mô hình, điển
hình tiên tiến trong việc đổi mới tổ chức, quản lý các hợp
tác xã nông nghiệp.
3. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, ban, ngành,
đoàn thể kịp thời khen thưởng thích đáng đối với các điển
hình tiên tiến, cá nhân làm việc tốt.
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Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 157,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 17 tháng 8 năm 1994
Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hai năm 1992 - 1993 và phương hướng, mục
tiêu hai năm 1994 - 1995, Thủ tướng đánh giá cao sự phát
triển đi lên của Ninh Bình, đồng thời yêu cầu các cấp, các
ngành của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với công nghiệp
hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thủ
tướng nhấn mạnh Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng lớn để
phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Do vậy,
cần đánh giá lại, khai thác tập trung, nâng dần quy mô,
trình độ sản xuất vật liệu xây dựng, thu hút lực lượng lao
động. Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình,
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đến thị sát khu mặt bằng xây
dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 24-8-1994,
tr.1, 3.

Ngày 1 tháng 10 năm 1994
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 07/NQ-TU về việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 (khóa VII) về “Phát triển công nghiệp,
công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân
trong giai đoạn mới”
Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình công nghiệp,
công nghệ, giai cấp công nhân và những thuận lợi cũng
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như những khó khăn của tỉnh, Nghị quyết số 07/NQ-TU đã
đề ra phƣơng hƣớng và mục tiêu: Tạo bước chuyển mới, tích
cực về công nghiệp, công nghệ và xây dựng giai cấp công
nhân; nâng cao tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng và hiệu quả
của công nghiệp; góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu
kinh tế trong tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, bảo đảm nông nghiệp phát triển toàn diện, tăng tốc
độ nhưng giảm về tỷ trọng, công nghiệp tăng cả về tốc độ
và tỷ trọng trong GDP; khai thác, phát huy tiềm năng, thế
mạnh trong tỉnh, trong vùng, của các thành phần kinh tế;
tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và sử dụng
có hiệu quả công nghệ, kỹ thuật truyền thống; tăng sản
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phẩm hàng hóa với chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng
yêu cầu của thị trường địa phương, trong nước và xuất
khẩu; giải quyết việc làm; tăng thu nhập; tăng thu ngân
sách, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, an
ninh theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh, xây dựng Ninh Bình giàu đẹp.
Nghị quyết số 07/NQ-TU chỉ rõ, trong khi tận lực phát
triển các ngành, các sản phẩm phù hợp với khả năng và
yêu cầu của thị trường, cần tập trung hai ngành mũi nhọn
là sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông sản, thực
phẩm, thủy hải sản.
Nghị quyết số 07/NQ-TU cũng đưa các giải pháp chủ
yếu, trong đó nhấn mạnh: Tập trung sức, bằng mọi cách,
có chính sách cụ thể, thỏa đáng tạo nguồn, huy động,
quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Tích cực tìm
kiếm, mở rộng thị trường trong tỉnh, trong nước và ngoài
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nước. Xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân cả về số
lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển công
nghiệp, công nghệ trước mắt và lâu dài. Nâng cao năng
lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai
trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 138,
Cặp số 14, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 và ngày 5 tháng 11 năm 1994
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua
Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa IX (1989 - 1994).
Báo cáo nhấn mạnh: Sau một nhiệm kỳ thực hiện Luật
tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Quy chế
tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt
động của Hội đồng nhân dân tỉnh bước đầu có những biến
đổi sâu sắc, tiến bộ rõ nét. Từ việc chọn nội dung các vấn
đề đưa ra kỳ họp thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh có các
nghị quyết về việc tổ chức thực hiện và có kết quả. Với 11
kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có các nghị quyết
chung hằng năm và 14 nghị quyết chuyên đề. Các nghị
quyết giải quyết được một số vấn đề văn hóa - xã hội mà
yêu cầu của cuộc sống đặt ra và khẳng định hoạt động của
Hội đồng nhân dân tỉnh bước đầu có hiệu lực thực sự, thể
hiện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về sự
chỉ đạo, quản lý, điều hành của Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa IX; báo cáo về tham gia xây dựng chính quyền của
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; báo cáo của các ban của
Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động trong nhiệm
kỳ 1989 - 1994 và báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994 - 1999.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-11-1994,
tr.1, 2.

Ngày 7 tháng 11 năm 1994
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20/CT-TU
về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1995
Chỉ thị số 20/CT-TU nêu rõ: Các cấp, các ngành khẩn
trương tập trung chỉ đạo tiến hành tốt việc xây dựng kế
hoạch kinh tế - xã hội năm 1995, trong đó chú ý các vấn đề
chủ yếu sau:
1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, bảo đảm thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, các nghị
quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 4, 5, 7 (khóa VII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XII và các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết đại
hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng các mục tiêu, giải
pháp chủ yếu đề ra đến năm 1995 phải hoàn thành.
2. Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong năm 1994,
khai thác mọi thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa
phương, cơ sở, chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, tạo
bước phát triển mới tích cực, vững chắc, có hiệu quả và đúng
hướng về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
3. Tập trung giải quyết vấn đề ngân sách và xây dựng
kết cấu hạ tầng cho kinh tế - xã hội.
4. Các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong kế
hoạch cần được tính toán cụ thể, nêu rõ những vấn đề,
những việc cần tập trung giải quyết, có cách giải quyết,
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vừa thể hiện tính tích cực, vừa có cơ sở khoa học, thực
tiễn, có khả năng thực hiện được, tạo lòng tin ngay từ đầu.
5. Trên cơ sở sơ bộ tổng kết, đánh giá kết quả thực
hiện kế hoạch năm 1994, bổ sung các chỉ tiêu.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 157,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 tháng 11 năm 1994
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
nhiệm kỳ 1994 - 1999
Ngày 20-11-1994, hơn 49 vạn cử tri toàn tỉnh (đạt tỷ lệ
99,16% tổng số cử tri) nô nức đi bỏ phiếu thực hiện quyền
công dân của mình để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước
ở địa phương. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp
luật, an toàn, tiết kiệm, thắng lợi. Tại cuộc bầu cử lần này,
cả tỉnh có 17 đơn vị bầu cử, 1.218 khu vực bỏ phiếu. Kết
quả, đã có 45 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 3-12-1994,
tr. 1, 4.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 1994
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết cuộc
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp, nhiệm kỳ 1994 1999. Các đại biểu đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Ban Thẩm tra tư cách đại
biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 1994 - 1999), đại biểu đã biểu
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quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 45 đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa X được cử tri bầu ngày 20-11-1994.
Sau khi nghe tờ trình kiện toàn tổ chức các cơ quan của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Kỳ họp thứ nhất Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa X đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh
Túc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Thuận - Giám đốc Sở Tư
pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hà
Trí Thức - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh; đồng chí Phạm Như Xuyên - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí
Dương Biên Thùy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận
tải, đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Xí
nghiệp Cấu kiện Bê tông - Thép Ninh Bình làm Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, bầu các Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999 gồm 5 người và bầu 21
Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.
Các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh năm 1995.
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Nguồn: Hồ sơ số 75, Hộp số 11, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 17-12-1994, tr.1, 4.

Ngày 19 tháng 12 năm 1994
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị họp để thảo luận dự thảo báo cáo công tác
năm 1994 và phương hướng, nhiệm vụ năm 1995.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 124,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 11 và ngày 12 tháng 1 năm 1995
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo đánh giá tình
hình các mặt công tác năm 1994, phương hướng, nhiệm vụ
năm 1995; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Tỉnh ủy, tự phê bình và phê bình cá nhân từng đồng chí
trong Ban Chấp hành và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đánh giá tình hình các mặt công tác năm 1994, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: Năm 1994, sản lượng lương
thực cả năm vượt chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XII đề ra. Một số cây công nghiệp tăng khá; chăn nuôi
tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
ở nhiều nơi bước đầu có chuyển biến. Công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản< có tốc độ tăng trưởng
khá. Đời sống nhân dân tương đối ổn định, một bộ phận
được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ
vững. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của
các đoàn thể thường xuyên được coi trọng. Tuy vậy, so với
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yêu cầu và tiềm năng thì còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề
cần phải tập trung giải quyết. Cơ cấu kinh tế chung trong
tỉnh và cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch còn chậm.
Kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả nói chung còn
thấp. Thương mại, xuất khẩu, du lịch còn nhiều lúng túng,
chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh<
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã
xác định phƣơng hƣớng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong
năm 1995: Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tạo bước
chuyển biến về cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ tăng
trưởng, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực
hành tiết kiệm, tăng thu ngân sách, đi đôi với giải quyết
tốt các vấn đề xã hội và cải cách hành chính. Phấn đấu
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất Hội
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đồng nhân dân tỉnh khóa X đề ra.
Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Phượng,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Mô vào Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy, thay đồng chí Phạm Như Xuyên, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển công tác khác.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 125,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 tháng 1 năm 1995
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành các
quyết định thành lập Sở Du lịch và Sở Thể dục thể thao
1. Ngày 25-1-1995, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
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Quyết định số 87/QĐ-UB về việc thành lập Sở Du lịch. Sở
Du lịch là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch
trên địa bàn tỉnh và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Tổng
cục Du lịch về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.
2. Ngày 25-1-1995, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 88/QĐ-UB về việc thành lập Sở Thể dục thể
thao. Sở Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục thể
thao trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành
phố và theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 1055, 1077.

Ngày 3 tháng 2 năm 1995
Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 3-2-1995, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức
mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Tô Xuân Toàn, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại
truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và
truyền thống của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
Tiếp đó, thay mặt tuổi trẻ Ninh Bình, đồng chí Đinh
Chung Phụng, Bí thư Tỉnh đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn,
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niềm tin tưởng tuyệt đối đối với Đảng, Bác Hồ và nhân
dân đã dày công chăm sóc, rèn luyện thanh thiếu niên tỉnh
Ninh Bình để có tương lai tươi sáng của tuổi trẻ hôm nay.
Nguồn: Báo Ninh Bình, số 1667-1669, tr. 1, 3.

Ngày 2 tháng 5 năm 1995
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU
về việc mở đại hội các đảng bộ trực thuộc
và các tổ chức cơ sở đảng
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 9-3-1995 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng “Về đại hội đảng bộ các cấp”,
ngày 2-5-1995, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 23-
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CT/TU về việc mở đại hội các đảng bộ trực thuộc và các tổ
chức cơ sở đảng. Chỉ thị nêu rõ 3 yêu cầu:
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1. Đại hội phải phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ
vững kỷ cương, đảm bảo đoàn kết, nhất trí cao trong việc
đánh giá đúng tình hình, rút ra những kinh nghiệm trong
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và đảng bộ trong nhiệm kỳ
vừa qua; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp của
Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới một cách cụ thể, thiết thực.
2. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải gắn
với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung
ương, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị
của Đảng bộ, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
năm 1995, giải quyết những vấn đề bức thiết trước mắt
của Đảng bộ.
3. Kết luận và giải quyết kịp thời, đúng đắn những tồn
tại ở địa phương, đơn vị, nhất là đối với những nơi nội bộ
mất đoàn kết, các trường hợp có đơn thư tố cáo.
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Chỉ thị nêu rõ Đại hội Đảng bộ các cấp cần:
- Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng
của cán bộ, đảng viên vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ VIII và dự thảo văn kiện đại hội đảng
bộ cấp trên.
- Tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ nhiệm kỳ
qua, ra nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của đảng
bộ nhiệm kỳ tới.
- Bầu ban chấp hành đảng bộ khoá mới.
Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 158,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 5 năm 1995
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU
về việc thí điểm thành lập Quỹ Tín dụng nhân dân
Để việc triển khai thí điểm thành lập Quỹ Tín dụng
nhân dân đạt kết quả tốt, Chỉ thị số 24-CT/TU yêu cầu
các cấp, các ngành nắm vững và thực hiện tốt các việc chủ
yếu sau:
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho
mọi người hiểu rõ chủ trương, thấy rõ yêu cầu cấp bách
và lợi ích thiết thực của việc thành lập Quỹ Tín dụng nhân
dân để tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, hợp tác,
phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong nông thôn,
không gò ép, áp đặt.
2. Thành lập Quỹ Tín dụng nhân dân là một yêu cầu
bức thiết, nhưng là một vấn đề mới; do đó, phải thực hiện
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với tinh thần tích cực và vững chắc, bảo đảm đúng các
nguyên tắc, nội dung quy định, hướng dẫn của Nhà nước.
3. Thực hiện với tinh thần “Nhân dân yêu cầu, Nhà
nước hướng dẫn, Đảng lãnh đạo”.
4. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có kế hoạch cụ
thể, tuyên truyền, cổ vũ cho việc thực hiện có kết quả thí
điểm thành lập Quỹ Tín dụng nhân dân, kịp thời phổ biến
các kinh nghiệm tốt, phát hiện những thiếu sót, lệch lạc.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 158,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 26 tháng 6 năm 1995
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác du lịch;
công tác xuất, nhập khẩu và thương mại

1995
19934

Về công tác du lịch, sau khi nghe và thảo luận báo cáo
về công tác du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất
kết luận: Hoạt động du lịch của tỉnh có cố gắng trong việc
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, tổ chức
mạng lưới, số khách trong nước và ngoài nước đến tham
quan du lịch ngày một đông, doanh thu tăng, đóng góp
một phần cho ngân sách nhà nước. Sở Du lịch đã được
thành lập. Tuy vậy, công tác du lịch chuyển biến còn
chậm, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, hệ thống dịch vụ giải
quyết chậm. Du lịch Ninh Bình phát triển chưa tương
xứng với đà phát triển chung của ngành du lịch cả nước.
Để sớm khắc phục những tồn tại nhằm khai thác, phát
huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, Hội
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nghị đã đề ra một số biện pháp chủ yếu sau: Chấn chỉnh
công tác tổ chức quản lý, cả quản lý nhà nước và quản lý
kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng
đáp ứng yêu cầu kinh doanh dịch vụ du lịch, trọng điểm
là cụm du lịch Hoa Lư và thị xã Ninh Bình. Phân rõ trách
nhiệm, bảo đảm phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch
với các ngành, địa phương, nhất là ngành Văn hóa thông
tin, Giao thông vận tải, Công an.
Về công tác xuất, nhập khẩu và thƣơng mại, sau khi
nghe và thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của Công
ty Xuất, nhập khẩu Ninh Bình; báo cáo kết luận kiểm tra
quyết toán năm 1994 và quý I-1995 của Công ty Xuất,
nhập khẩu Ninh Bình, Hội nghị khẳng định: Hoạt động
xuất, nhập khẩu và thương mại của tỉnh có cố gắng
bước đầu trong việc tổ chức, sắp xếp lại, cải tiến phương
thức kinh doanh, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng
doanh thu, đóng góp một phần cho ngân sách của tỉnh;
song so với tiềm năng và yêu cầu thì công tác xuất, nhập
khẩu và thương mại chuyển biến còn chậm, hiệu quả
còn thấp.
Để khắc phục tình trạng trên, phát huy vai trò của
thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, khai
thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Hội nghị nêu rõ một
số việc chủ yếu cần tập trung giải quyết: Kiện toàn tổ
chức, bộ máy của Sở Thương mại và của Công ty Xuất,
nhập khẩu, đủ sức đáp ứng tình hình nhiệm vụ, bố trí lại
cán bộ chủ chốt của Công ty Xuất, nhập khẩu. Trên cơ sở
kết quả kiểm tra quyết toán năm 1994 và quý I-1995, tập
trung giải quyết các tồn đọng, nhất là các khoản nợ phải
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thu, hạn chế đến mức thấp nhất những thất thoát về tiền,
hàng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân
viên có kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ kinh doanh.
Sở Thương mại phải thực hiện đúng chức năng quản lý
nhà nước về thương mại, xuất, nhập khẩu, có kế hoạch
đổi mới, chấn chỉnh tổ chức, phương thức kinh doanh
của thương nghiệp quốc doanh.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Hồ sơ số 98,
Cặp số 9, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.

Ngày 5 và ngày 6 tháng 7 năm 1995
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
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Hội nghị nghe và thảo luận báo cáo đánh giá tình hình
các mặt công tác 6 tháng đầu năm 1995 và chương trình
công tác 6 tháng cuối năm 1995; kế hoạch tiến hành đại hội
đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; bầu
bổ sung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Về kết quả 6 tháng đầu năm 1995, Hội nghị đánh giá:
Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh đã giành được thắng lợi
tương đối toàn diện, nhất là trong sản xuất nông nghiệp
đã có những bước tiến mới, đặc biệt là năng suất cây
trồng. Các ngành khác đều tăng trưởng khá. Thu ngân
sách đạt 51% kế hoạch Trung ương giao. Các hoạt động
văn hóa - xã hội đạt những thành tích mới. An ninh chính
trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích
cực, công tác quân sự địa phương được tăng cường. Công
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tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng cố,
kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Trong 6 tháng cuối năm 1995, Hội nghị chỉ ra một số
nhiệm vụ chủ yếu là: Tập trung sản xuất vụ mùa; tiến hành
rà soát lại, tăng cường quản lý các doanh nghiệp quốc
doanh và ngoài quốc doanh; chấn chỉnh công tác xây
dựng cơ bản; tăng cường tổ chức quản lý, đổi mới kinh
doanh; tăng thu ngân sách; đảm bảo tốt các vấn đề xã hội,
đời sống nhân dân; coi trọng công tác tư tưởng; tiến hành
tốt đại hội đảng bộ các cấp.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định tổ
chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII vào trung tuần
tháng 1-1996 và bầu bổ sung 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 126,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 1995
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Kỳ họp thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về đánh
giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 1995; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán
ngân sách năm 1994; Nghị quyết về lập và sử dụng Quỹ
xóa đói giảm nghèo và Nghị quyết về việc thực hiện công
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật
tự, an toàn giao thông đô thị.
Nguồn: Hồ sơ số 76, Hộp số 11, Phông số 03,
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo Ninh
Bình, ngày 15-7-1995, tr. 1, 4.
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Ngày 28 tháng 7 năm 1995
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU
về tăng cường chỉ đạo thu, chi ngân sách
Chỉ thị số 25-CT/TU nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu
trong công tác thu, chi ngân sách:
1. Đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan
ban, ngành, đoàn thể cần tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách
và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan
trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở
địa phương, đơn vị mình.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ trì, tổ chức chỉ đạo
ngay việc rà soát tình hình thu thuế ở khu vực ngoài quốc
doanh trong phạm vi toàn tỉnh, trọng điểm là hai thị xã,
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các thị trấn, từ việc xác định số hộ sản xuất kinh doanh,
chủng loại, mặt hàng kinh doanh so với đăng ký đến
doanh thu và mức thuế phải nộp.
3. Các sở chủ quản trước hết là giám đốc sở phải đề
cao hiệu lực quản lý nhà nước, có trách nhiệm trong việc
đảm bảo thu nộp ngân sách.
4. Các ngành Thuế, Tài chính, Kho bạc, Cục Đầu tư
phát triển có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ của mình, tăng cường quản lý, đổi mới
phương thức, làm tốt kiểm tra, thanh tra, thanh toán,
quyết toán.
5. Các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương những đơn vị, cá nhân
làm tốt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, phát hiện, phê
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phán những cá nhân, đơn vị để thất thu, trốn lậu thuế, chi
tiêu lãng phí.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 158,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 9 năm 1995
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác báo chí,
phát thanh - truyền hình và quản lý đất đai
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận
và thống nhất một số vấn đề về công tác báo chí, phát
thanh - truyền hình; công tác quản lý đất đai và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài
cho nông dân.
Về công tác báo chí, phát thanh - truyền hình, Hội nghị
khẳng định: Trong thời gian qua, Báo Ninh Bình và Đài
Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đã có nhiều cố
gắng, phát hành báo đều kỳ, phát thanh, truyền hình đều
buổi, phản ánh các mặt hoạt động của Đảng bộ và nhân
dân trong tỉnh, bảo đảm đúng định hướng, từng bước đổi
mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng thông tin
tuyên truyền. Tuy vậy, Báo Ninh Bình và Đài Phát thanh
và Truyền hình Ninh Bình chất lượng còn hạn chế, chưa
tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong từng thời
gian, còn ít những bài điều tra, phóng sự có chiều sâu,
thiếu hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem và còn
những sai sót, thiếu chính xác, thiếu kịp thời<
Để nâng cao chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin và hưởng thụ
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văn hóa ngày càng cao của nhân dân, Hội nghị yêu cầu
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình cần tập trung
giải quyết một số việc: Tích cực đổi mới nội dung, hình
thức, nâng cao chất lượng Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh
và Truyền hình Ninh Bình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm phục vụ, đạo đức
nghề nghiệp của đội ngũ làm báo, cán bộ quản lý, biên
tập, phóng viên, cán bộ kỹ thuật<; quan tâm đầu tư tạo
điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị cho báo chí, phát thanh truyền hình; khôi phục, củng cố, mở rộng mạng lưới
truyền thanh huyện, thị, cơ sở bằng cả hữu tuyến, vô
tuyến, máy thu thanh, loa gia đình, loa công cộng một
cách thích hợp.

1995

Về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho nông dân, Hội nghị
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đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản
lý đất đai: Việc xây dựng bộ hồ sơ đường địa giới hành
chính ba cấp theo tinh thần Chỉ thị số 364-CT, ngày 611-1991 của Hội đồng Bộ trưởng được triển khai tích
cực, nghiêm túc và đạt kết quả; việc giao đất ổn định,
lâu dài cho hộ nông dân theo tinh thần Nghị định số
64/CP, ngày 27-9-1993 của Chính phủ và Nghị quyết số
02-NQ/TU của Tỉnh ủy được triển khai sớm, với 95% số
hộ nông dân được giao đất ổn định lâu dài, tạo ra động
lực to lớn thúc đẩy nông nghiệp phát triển nhanh và
tương đối toàn diện. Công tác quy hoạch và kế hoạch
hóa sử dụng đất đai bước đầu được quan tâm chỉ đạo.
Việc giải quyết đất làm nhà ở sau khi tái lập tỉnh tại thị
xã Ninh Bình cũng có nhiều cố gắng và đã hoàn
thành<
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Tuy vậy, đánh giá chung, công tác quản lý đất đai
chưa được chặt chẽ và đang là vấn đề bức xúc, nóng
bỏng. Để khắc phục những tồn tại, tăng cường công tác
quản lý đất đai, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ nông
dân, Hội nghị đã đề ra một số giải pháp chủ yếu: Tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản lý nhà
nước của các cấp chính quyền, nhất là cấp phường, xã,
thị trấn đối với công tác quản lý đất đai nói chung và
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất ổn
định, lâu dài cho hộ nông dân nói riêng; chú trọng kiện
toàn bộ máy ngành địa chính từ tỉnh đến cơ sở. Đối với
các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, cần xem xét,
phân loại cụ thể về thời điểm, tính chất vi phạm< sớm
kết luận để có biện pháp xử lý thích hợp. Đẩy mạnh việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất ổn định,
lâu dài cho hộ nông dân, chậm nhất là hết năm 1996
phải hoàn thành.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 101,
Cặp số 10, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 11 năm 1995
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới tổ chức,
quản lý hợp tác xã trong nông nghiệp và công tác
khuyến nông
Ngày 28-11-1995, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức
Hội nghị bàn về việc đổi mới tổ chức, quản lý hợp tác xã
trong nông nghiệp và công tác khuyến nông. Hội nghị
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đánh giá vị trí, vai trò của hợp tác xã đối với phát triển
sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân, bộ mặt nông
thôn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Đồng thời khẳng định, trong tình hình mới, với cơ chế
mới, mô hình hợp tác xã cũ không còn phù hợp, đòi hỏi
cần phải được quan tâm, đổi mới. Với Ninh Bình, thực
hiện Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13-1-1981 của Ban Bí
thư, Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5-4-1988 của Bộ
Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/HNTW, ngày 10-6-1993
của Ban Chấp hành Trung ương, thực tế hợp tác xã nông
nghiệp ở tỉnh đã từng bước đổi mới, nhiều mô hình hợp
tác xã mới đã xuất hiện.
Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, phải
đổi mới toàn diện, cơ bản các hợp tác xã cả về hình thức tổ
chức, nội dung hoạt động và cơ chế quản lý. Với tinh thần
đó, Hội nghị đã đề ra những giải pháp cơ bản, chủ yếu
nhằm giải quyết tốt các vấn đề trên, trong đó nhấn mạnh:
Phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đổi mới tổ
chức quản lý hợp tác xã, tức là chuyển đổi từ các hợp tác
xã kiểu cũ sang các hợp tác xã kiểu mới; tổng kết, đánh giá
đúng đắn tình hình của từng hợp tác xã và của các hợp tác
xã trên địa bàn từng xã, từng huyện, thị và toàn tỉnh;
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nghiên cứu, giải quyết tốt vấn đề chuyển đổi xã viên từ
hợp tác xã cũ sang hợp tác xã mới thuộc các dạng, các
hình thức hợp tác xã khác nhau... Tuy nhiên, đây là vấn đề
lớn, phải được tiến hành chặt chẽ, tích cực, vững chắc...,
đồng thời, phải chú trọng công tác khuyến công.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 106,
Cặp số 10, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 29 tháng 11 năm 1995
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị họp, thảo luận, thống nhất một số công việc
chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ VIII, quán triệt Chỉ thị số 61-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Một số nhiệm vụ sau
khi bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ".
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 127,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 và ngày 26 tháng 12 năm 1995
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình
công tác 1995, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm
1996 và thảo luận dự thảo báo cáo tình hình, nhiệm vụ
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Về tổng kết công tác năm 1995, Hội nghị khẳng định:
Trong năm 1995, Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh đã phát
huy kết quả của các năm trước, vượt qua nhiều khó khăn,
giành được thắng lợi lớn, tương đối toàn diện, có ý nghĩa
quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động. Kinh tế tăng
trưởng khá, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế
hoạch cả năm và tăng hơn các năm trước, nhất là sản xuất
nông nghiệp. Nhiều điển hình, mô hình, nhân tố mới xuất
hiện. Đời sống nhân dân nhiều lĩnh vực được ổn định và
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cải thiện. Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến
tích cực, đạt những thành tích mới. An ninh chính trị được
giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Công
tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm
thường xuyên và có những chuyển biến mới. Nhiều mặt
hoạt động ở nhiều nơi đã thành phong trào quần chúng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ
cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến còn chậm, hiệu quả
thấp, chưa thật vững chắc. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc
chưa được tập trung giải quyết có kết quả. Đấu tranh
phòng chống vi phạm, tội phạm chưa thường xuyên,
kiên quyết. Công tác chống lãng phí, thực hành tiết
kiệm đạt kết quả thấp<

1995

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã
chỉ rõ nguyên nhân của những thắng lợi, yếu kém; từ đó,
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đề ra mục tiêu, giải pháp cho năm 1996. Phấn đấu cơ
cấu trong GDP đạt tỷ lệ: nông nghiệp 50%, công nghiệp
22%, du lịch và dịch vụ 28%; tốc độ tăng trưởng GDP
tăng 12% so với năm 1995, trong đó nông nghiệp tăng
6%, công nghiệp tăng 18%, sản lượng lương thực đạt 36
vạn tấn trở lên. Thu ngân sách đạt 100 tỷ đồng trở lên;
giảm số hộ đói nghèo xuống còn dưới 15%, tỷ lệ tăng
dân số 1,65%.
Để đạt được mục tiêu đó, Hội nghị đã đề ra một số
giải pháp sau:
Một là, tạo bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, nông thôn.
Hai là, kiểm tra, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà
nước, tập trung đầu tư cho những đơn vị làm ăn có
hiệu quả.
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Ba là, tiếp tục sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động
du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu.
Bốn là, tăng cường quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản,
đảm bảo tập trung chất lượng, hiệu quả, chống lãng phí.
Năm là, có biện pháp kiên quyết, cụ thể hơn trong cuộc
đấu tranh phòng ngừa chống vi phạm, tội phạm, chống
tham nhũng, buôn lậu.
Sáu là, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn
xã hội.
Bảy là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, chỉnh
đốn Đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 128,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 6 tháng 1 năm 1996
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU
về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trong hoạt động
văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ
một số tệ nạn quan trọng
Chỉ thị số 27-CT/TU nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu đối
với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong toàn tỉnh:
1. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 64-CT/TW, ngày 2512-1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số
814-TTg, ngày 12-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ và
Nghị định số 87-CP, ngày 12-12-1995 của Chính phủ
trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.
2. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ yếu
trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội phải phối hợp
chặt chẽ và phân công cụ thể để tiến hành ngay việc đánh
giá thực trạng tình hình tệ nạn xã hội ở tỉnh về ma túy,
mại dâm, cờ bạc, số đề; điều tra, lập danh sách, hồ sơ,
phân loại các đối tượng để tổ chức các lớp cai nghiện,
chữa bệnh.
3. Thành lập ban chỉ đạo các cấp do ủy ban nhân dân
các cấp chủ trì.
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4. Các cấp ủy đảng phải trực tiếp lãnh đạo chặt chẽ,
tạo sự chuyển biến rõ rệt trong Đảng và trong quần
chúng.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 159,
Cặp số 16, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình; Báo Ninh Bình, số
1776, tr. 1, 2.

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 1996
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Kỳ họp tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
năm 1995, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 1996
và bàn một số vấn đề cấp bách đang đặt ra. Tại Kỳ họp,
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết:
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế xã hội năm 1996; Nghị quyết về việc nâng mức trợ cấp cho
giáo viên mầm non ngoài biên chế; Nghị quyết về việc
trích kinh phí cho chương trình dân số - kế hoạch hóa gia
đình tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo,
quản lý lập lại kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và
dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm
trọng; Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính thị xã
Ninh Bình và tổ chức lại các phường của thị xã; Nghị
quyết về việc thành lập thị trấn Yên Ninh, huyện Yên
Khánh; Nghị quyết về việc thành lập hai xã mới Kim Tiến,
Kim Đông tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình.
Nguồn: Hồ sơ số 77, Hộp số 11, Phông số 03,
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.
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Ngày 14 tháng 2 năm 1996
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo về
tình hình nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIII.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 129,
Cặp số 12, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 và ngày 26 tháng 3 năm 1996
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XII
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của
Đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, của Hội nghị cán bộ
khoa học kỹ thuật, Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
và các ban, ngành, đoàn thể tham gia ý kiến vào Dự thảo
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, dự thảo báo cáo của
Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ,
đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thảo luận, bổ sung
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hoàn chỉnh và thông qua báo cáo chính thức trình bày tại
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Hội nghị tiến hành kiểm điểm tập thể Tỉnh ủy và từng
đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII trên
ba nội dung chủ yếu: Những ưu, khuyết điểm trong việc
quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương nghị quyết,
chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề
ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực
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hoạt động trong tỉnh; những ưu, khuyết điểm trong
phương thức lãnh đạo; những ưu, khuyết điểm về phẩm
chất lối sống. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc,
dân chủ, thống nhất, chân thành và đoàn kết.
Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày
9-3-1995 và chỉ đạo cụ thể của Trung ương, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh quyết định triệu tập Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII vào cuối tháng 4-1996.
Nguồn: Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 130,
Cặp số 13, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 1996
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 1996 - 2000
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII
diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-4-1996, tại Nhà văn hóa
trung tâm tỉnh (thị xã Ninh Bình) với sự có mặt của 249 đại
biểu thay mặt cho hơn 40.000 đảng viên tham dự. Đồng chí
Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi điện chúc mừng Đại hội.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
(khóa XII) nêu rõ: Trong 4 năm qua, kể từ ngày tái lập
tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phát huy
truyền thống cách mạng; vượt qua nhiều khó khăn thử
thách, năng động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu giành
được những thắng lợi lớn, tương đối toàn diện, có ý
nghĩa rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo
tiền đề cho bước phát triển nhanh hơn trong những năm
sau theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá.
Kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới, tăng trưởng khá
và đúng hướng, đạt và vượt 5 trong số 6 mục tiêu chủ
yếu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Tổng sản
lượng lương thực đạt 319.000 tấn; tốc độ tăng trưởng
công nghiệp đạt 15,2% (mục tiêu 5 - 6%); tỷ trọng giá trị
công nghiệp trong tổng giá trị sản lượng nông - công
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nghiệp đạt 23,65% (mục tiêu là 23%); giảm tỷ lệ sinh
hằng năm 0,09% (mục tiêu là 0,06%).
Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những tồn tại, yếu kém,
khuyết điểm: Cơ cấu kinh tế nói chung, nhất là cơ cấu
kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm. Năng
suất lao động, hiệu quả kinh tế, kim ngạch xuất khẩu còn
rất thấp. Ninh Bình vẫn là một tỉnh nghèo, điểm xuất phát
thấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ
chức cơ sở đảng, chi bộ, cấp ủy và năng lực, hiệu lực quản
lý, điều hành của chính quyền ở nhiều nơi chưa đáp ứng
yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới<

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII
Ảnh: Tư liệu

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, cơ
bản của Đảng bộ và quân, dân toàn tỉnh với mục tiêu tổng
quát: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển
đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế,
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chú trọng xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất mới, giải
quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, ổn định và
nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị,
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, văn minh”, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng
giàu mạnh.
Đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội
đến năm 2000:
1. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 30%, công nghiệp 35%,
du lịch dịch vụ 35%; xây dựng tỉnh Ninh Bình thành tỉnh
công nghiệp - nông nghiệp - du lịch - dịch vụ.
2. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế hằng năm: GDP tăng
16%, nông nghiệp - lâm nghiệp - ngư nghiệp tăng 6 - 7%;
công nghiệp tăng 26%; du lịch - dịch vụ tăng 20%; kim
ngạch xuất khẩu tăng 20%.
3. GDP bình quân 350 - 400 USD/người/năm, tăng gấp
2 lần so với năm 1995. Sản lượng lương thực bình quân
400 kg/người/năm.
4. Tích cực tăng thu, thực hành tiết kiệm, chống lãng
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phí. Phấn đấu giảm dần sự mất cân đối, tiến tới cân bằng
thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
5. Nhựa hóa các tuyến đường giao thông do tỉnh quản
lý; 95% số hộ gia đình được sử dụng điện; 100% số xã,
phường, thị trấn có trạm bưu điện; bình quân 100 người
có 1,2 máy điện thoại; 80% số hộ gia đình được sử dụng
nước sạch.
6. Xây dựng quan hệ sản xuất mới, tăng cường công
tác quản lý, khuyến khích các thành phần kinh tế phát
triển đúng hướng.
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7. Có 50% số xã, 100% số phường, thị trấn đạt chuẩn
phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% số xã, phường, thị
trấn xây dựng kiên cố trường học và trạm y tế. Giảm tỷ lệ
sinh hằng năm 0,06%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng
xuống dưới 30%. Không còn hộ đói; giảm tỷ lệ hộ nghèo
xuống dưới 10%, tăng hộ giàu.
8. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ
vững ổn định chính trị, tăng cường hiệu lực của các cơ
quan bảo vệ pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham
nhũng, buôn lậu.
9. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Đại hội thông qua nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây
dựng hệ thống chính trị đến năm 2000.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XIII
Ảnh: Tư liệu
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Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII
gồm 47 ủy viên; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII gồm 17 đồng chí.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu
Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên; đồng chí Tô Xuân Toàn
được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thanh
Túc và đồng chí Hà Trí Thức được bầu làm Phó Bí thư
Tỉnh uỷ; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí.
Nguồn: Tỉnh ủy Ninh Bình: Văn kiện Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII,
tháng 4-1996; Tài liệu khóa XIII, Cặp số 28,
Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh
Bình.

Ngày 15 tháng 5 năm 1996
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thảo luận, thống nhất Quy chế làm việc và
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1996 - 2000.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Chương trình công
tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII,
trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm:
1. Nâng cao nhận thức, làm rõ nội dung, phương pháp,
bước đi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển
dịch cơ cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế theo định hướng
xây dựng Ninh Bình thành tỉnh công - nông nghiệp - du lịch,
dịch vụ.
2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới, bảo đảm cho các
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thành phần kinh tế phát triển theo định hướng kinh tế
quốc doanh làm chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể làm nền
tảng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của
Nhà nước.
3. Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, phấn đấu giảm dần mất cân đối, tiến tới
cân bằng thu chi ngân sách trên địa bàn.
4. Tập trung lãnh đạo giải quyết các vấn đề xã hội
bức xúc.
5. Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng.
6. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 367,
Cặp số 35, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 22 tháng 5 năm 1996
Thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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Ngày 22-5-1996, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình trên cơ sở
sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức quản lý nhà nước: Sở
Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản, Sở Thủy lợi, Ban Điều
động lao động dân cư và kinh tế mới.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan
chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và
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các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của
pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo
quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân
dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ,
chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Sđd, tr. 1069-1070.

Ngày 23 tháng 5 năm 1996
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về triển khai đề án cải cách hành chính thí điểm
của tỉnh Ninh Bình
Ngày 23-5-1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để đánh
giá những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm
là cải cách một bước nền hành chính nhà nước” và bàn về
công tác tiến hành xây dựng dự án cải cách hành chính thí
điểm tỉnh Ninh Bình.
Hội nghị đánh giá: Sau hơn một năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 8 (khóa VII), công tác cải cách hành
chính nhà nước ở tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả
trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên
chức, xây dựng quy chế làm việc trong các cơ quan, đơn
vị; từng bước chấn chỉnh và lập lại trật tự, kỷ cương xã
hội. Song vẫn còn nhiều khó khăn, khuyết điểm: Việc triển
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khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII) chưa
đồng bộ, kết quả còn nhiều hạn chế, nhiều thủ tục hành
chính còn phiền hà<
Hội nghị khẳng định cải cách hành chính là một vấn
đề lớn, quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách trong sự
nghiệp đổi mới. Vì vậy, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
chặt chẽ, cụ thể, công phu, thận trọng, với quyết tâm cao
và có bước đi thích hợp; kiện toàn, bổ sung các thành viên
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, chỉ đạo điểm để
rút kinh nghiệm, trước hết là Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân các cấp và các lĩnh vực chủ yếu về quản lý đất
đai, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản<; việc thi tuyển
công chức, viên chức rất cần thiết, triển khai sớm theo
đúng quy định và hướng dẫn của Nhà nước việc thi tuyển
công chức, viên chức.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 289,
Cặp số 60, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 6 năm 1996

1996
19934

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về công tác phòng, chống lụt bão năm 1996
Tại Hội nghị, sau khi nghe trình bày “Đề án phòng
chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1996” của Ban Chỉ
huy phòng, chống lụt bão tỉnh và trên cơ sở nhận định về
thực trạng phòng chống bão lụt ở tỉnh qua các năm, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về công tác phòng
chống bão lụt năm 1996 như sau: Phải quán triệt tư tưởng
chỉ đạo tích cực và chủ động lấy phòng ngừa là chính,
chống phải tích cực ngay từ đầu, giải quyết hậu quả
113

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

phải tập trung, khẩn trương, kiên quyết nhằm hạn chế
thiệt hại đến mức thấp nhất. Thực hiện sáng tạo và có
hiệu quả phương châm bốn tại chỗ (vật tư, phương tiện,
nhân lực và chỉ huy tại chỗ).
Tất cả các cấp, các ngành đều phải thành lập Ban Chỉ
huy phòng, chống lụt bão do đồng chí Chủ tịch Ủy ban
nhân dân, thủ trưởng làm trưởng ban; thường xuyên tổ
chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê kè, cống, trạm bơm
và các cơ sở vật chất khác, phát hiện và xử lý kịp thời mọi
hư hỏng; từng huyện, thị cần xác định rõ trọng điểm
phòng chống bão lũ của mình, phân công chỉ đạo cụ thể,
phối kết hợp chặt chẽ khi có bão lũ; coi trọng làm tốt công
tác hậu phương phòng, chống bão, lũ<
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 290,
Cặp số 60, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 và ngày 16 tháng 7 năm 1996
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị đã nghe thông báo kết quả Đại hội toàn quốc
lần thứ VIII của Đảng; thảo luận thống nhất đánh giá tình
hình công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6
tháng cuối năm 1996.
Hội nghị khẳng định trong 6 tháng đầu năm 1996, tình
hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tiếp tục phát triển
tốt. Đời sống nhân dân ổn định và cải thiện. Nhân dân yên
tâm phấn khởi, lòng tin được nâng lên. Trong 6 tháng cuối
năm 1996, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt
của tỉnh là cần tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, thực
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hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, phát triển công
nghiệp; đẩy mạnh thu, tiết kiệm chi phí, bảo đảm thực hiện
vượt mức chỉ tiêu thu, chi ngân sách cả năm.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận,
kiểm điểm đánh giá tình hình đấu tranh chống tham
nhũng trong thời gian qua và nhất trí ra Nghị quyết về
lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng1. Nghị quyết
nêu rõ: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn phức tạp,
lâu dài, đòi hỏi phải nắm vững và thực hiện tốt các quan
điểm cơ bản sau:
1. Đấu tranh chống tham nhũng phải luôn luôn gắn
chặt với đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn
định chính trị, tăng cường đoàn kết toàn dân, thực hiện
thắng lợi hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Đảm bảo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng
cường đoàn kết nội bộ.
3. Phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, tích
cực, chủ động phòng ngừa.
4. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cán bộ,
đảng viên, trước hết là người đứng đầu mỗi cấp, ngành,
đơn vị.
5. Tiến hành kiên quyết, kiên trì, thận trọng, không được
đơn giản, nóng vội, nhưng phải khẩn trương, tích cực, chú
trọng hiệu quả, có kế hoạch cụ thể, vừa tiến hành toàn diện,
đồng bộ, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, cần
tập trung vào các hành vi: tham ô, chiếm đoạt, làm thất thoát
tài sản nhà nước và nhận hối lộ, đòi hối lộ.
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_______________
1. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16-7-1996 về lãnh đạo cuộc đấu
tranh chống tham nhũng (Nguồn: Hồ sơ số 408, Cặp số 39, Phông số 02,
Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình).
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Nghị quyết chỉ ra những biện pháp chủ yếu cần được
tập trung thực hiện tốt là: Chấn chỉnh và nghiêm túc thực
hiện chặt chẽ các cơ chế, chính sách, luật pháp, tăng cường
công tác quản lý và thanh tra, kiểm tra; tăng cường và kiện
toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm trong sạch,
vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ, chi
bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo các cấp ủy
đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của
các ngành, đoàn thể, nhất là đối với các trọng điểm.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 368,
Cặp số 35, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 19 và ngày 20 tháng 7 năm 1996
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Nội dung chủ yếu của Kỳ họp lần này là nghe và thảo
luận các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 1996, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 1996; báo cáo về tình hình thu chi ngân sách 6
tháng đầu năm 1996, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
1996; báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6
tháng đầu năm 1996, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
1996< Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông
qua 2 nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 1995 và tình
hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 1996.
Nguồn: Hồ sơ số 78, Hộp số 11, Phông số
03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 24-7-1996, tr. 1, 4.
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Ngày 17 tháng 8 năm 1996
Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
kiểm tra tình hình lũ lụt ở tỉnh Ninh Bình
Sau khi đi thăm và thị sát tình hình lũ lụt ở địa bàn
huyện Nho Quan và Gia Viễn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã
làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
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Thủ tướng Võ Văn Kiệt kiểm tra tình hình lũ lụt tại tràn Lạc Khoái,
huyện Gia Viễn, tháng 8-1996
Ảnh: Thanh Bình

Thủ tướng hoan nghênh Đảng bộ, quân và dân tỉnh
Ninh Bình đã chủ động đối phó với tình hình bão lụt, do
vậy, đã giảm được đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đảng, Chính phủ thông cảm và chia sẻ những khó khăn mà
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đang phải ra sức khắc
phục. Tuy vậy, đây mới là những thử thách đầu mùa mưa
bão, trước tình hình thời tiết không bình thường cả trong
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nước và trong khu vực, Ninh Bình phải hết sức đề phòng,
luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, có biện pháp giải quyết kịp
thời, có hiệu quả cao trước thiên tai. Thủ tướng yêu cầu, tỉnh
cần theo dõi, tổng kết, rút ra kinh nghiệm từ quy luật thiên
tai diễn ra từng năm, từng chu kỳ để có biện pháp phòng,
chống nhằm giảm dần mức thiệt hại cả trong sản xuất và đời
sống nhân dân.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-8-1996,
tr. 1, 3.

Ngày 17 tháng 9 năm 1996
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU
về tăng cường lãnh đạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII)
“Về công tác thanh niên trong tình hình mới”
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thanh niên
và công tác thanh niên sau hơn ba năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa VII), Nghị quyết số 04-NQ/TU
nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung giải quyết đối với
công tác thanh niên:
1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể
cần tiến hành sơ kết một cách nghiêm túc, thiết thực, kiểm
điểm cụ thể, sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên.
2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự lãnh
đạo của Đảng phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt
để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng
là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với
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đoàn thanh niên và công tác thanh niên ở từng cấp, mọi
địa bàn, mọi đối tượng.
4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cụ thể hóa
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành
chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách cụ thể, thiết
thực, phù hợp đối với công tác thanh niên.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã
hội, các nhà trường phải xây dựng môi trường thuận lợi
tạo điều kiện cho thanh niên được giáo dục, rèn luyện,
trưởng thành.
6. Phát huy ưu thế, trách nhiệm của mỗi thành viên
trong gia đình, nhất là ông, bà, bố, mẹ, anh, chị< phải là
tấm gương sáng mẫu mực để giáo dục thanh thiếu niên,
động viên con cháu tham gia hoạt động đoàn, đội, hội và
các hoạt động xã hội khác.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 408,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 và ngày 12 tháng 10 năm 1996

1996

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

19934

khóa XIII
Hội nghị thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân
tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu
năm 1996, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm
1996 và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 1997.
Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm
1996, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định:
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Trong 9 tháng đầu năm 1996, kinh tế có bước tăng trưởng
khá; vụ chiêm xuân thắng lợi lớn, đạt năng suất, sản
lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay; giá trị sản
xuất công nghiệp 9 tháng tăng 8% so với cùng kỳ năm
1995; giao thông vận tải, bưu điện, điện lực, xây dựng cơ
bản có chuyển biến khá; các hoạt động văn hóa, xã hội
liên tục phát triển đúng hướng; an ninh, quốc phòng
được giữ vững.
Trong 3 tháng cuối năm 1996, Hội nghị nêu rõ những
nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh cần tập trung giải quyết: Đánh
giá đúng thiệt hại về lúa mùa do bão, lũ gây ra; triển khai
thực hiện tốt đề án sắp xếp lại các doanh nghiệp theo Chỉ
thị số 500/TTg; tăng cường quản lý xây dựng cơ bản; coi
thu chi ngân sách là một nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết
đảm bảo thu đạt và vượt 100 tỷ đồng; chấn chỉnh, tăng
cường các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch;
sơ kết, tiếp tục triển khai cải cách hành chính, tăng cường
quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện.
Hội nghị đã xác định phƣơng hƣớng cơ bản trong năm
1997: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển đổi
cơ cấu, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng xây
dựng quan hệ sản xuất mới, giải quyết có hiệu quả các vấn
đề xã hội bức xúc; ổn định, nâng cao đời sống nhân dân;
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng
cường hệ thống chính trị; tạo bước chuyển biến mới về tình
hình kinh tế - xã hội trong tỉnh. Từ đó, đề ra một số nhiệm
vụ chủ yếu là: Nâng cao trình độ thâm canh trong nông
nghiệp, phấn đấu đạt sản lượng 39 vạn tấn lương thực; tiếp
tục sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
của các doanh nghiệp hiện có; tập trung chỉ đạo, tăng
120

Chương II: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 1996-2000

cường quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu
tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh các hoạt động
thương mại, du lịch; thực hiện tốt thu, chi ngân sách; giải
quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; đề cao trách nhiệm
phối kết hợp của các cấp, các ngành, trước hết là trách
nhiệm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh, tạo chuyển biến thực sự về cải cách hành chính.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 369,
Cặp số 35, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 10 năm 1996
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương
mại, phát triển thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chỉ thị số 03-CT/TU nêu rõ: Trong những năm qua,
các hoạt động thương mại và thị trường đã góp phần tích
cực phát triển kinh tế, ổn định đời sống theo hướng phát
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triển nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý của
Nhà nước. Song đây cũng là lĩnh vực còn nhiều khó
khăn, lúng túng, khuyết điểm, phát sinh những vấn đề
phức tạp mới. Nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt
động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa của tỉnh Ninh Bình trong thời
gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất
các chủ trƣơng, biện pháp sau:
1. Chú trọng tổ chức, sắp xếp thị trường trong tỉnh,
mở rộng thị trường ngoài tỉnh.
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2. Củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò của thương
nghiệp nhà nước; tổ chức hướng dẫn, quản lý thương
nghiệp ngoài quốc doanh phát triển lành mạnh, đúng
hướng.
3. Tăng cường quản lý nhà nước về thương mại.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết số
12-NQ/TW, ngày 3-1-1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị này
có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 2 tháng 11 năm 1996
Điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị thuộc
tỉnh Ninh Bình
Ngày 2-11-1996, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ký Nghị định
số 69/CP điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình,
một số phường thuộc thị xã, một số xã thuộc huyện Hoa Lư
và thành lập thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh).
Thị xã Ninh Bình sau khi điều chỉnh địa giới rộng
1.047,16ha và có 58.241 nhân khẩu, được tổ chức thành 8
phường: Tân Thành, Đông Thành, Nam Thành, Phúc
Thành, Nam Bình, Bích Đào, Thanh Bình, Vân Giang.
Thị trấn Yên Ninh là thị trấn huyện lỵ Yên Khánh, có
diện tích 268,12ha và 5.796 nhân khẩu. Thị trấn Yên Ninh
chính thức đi vào hoạt động từ 1-1-1997.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 16-11-1996,
tr. 1.
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NĂM 1997
Ngày 2 và ngày 3 tháng 1 năm 1997
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình các mặt hoạt
động trong tỉnh năm 1996 và đề ra phương hướng, mục
tiêu, nhiệm vụ năm 1997.
Đánh giá tình hình các mặt hoạt động năm 1996, Hội nghị
khẳng định, kinh tế của tỉnh có nhiều mặt được giữ vững
và phát triển, mặc dù còn có một số chỉ tiêu không đạt so
với kế hoạch những vẫn tăng so với các năm trước. Đời
sống nhân dân nhìn chung ổn định và có bước cải thiện.
Vụ mùa bị thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng
tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 30,6 vạn tấn, bằng
85% kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 443,9
tỷ đồng, trong đó, công nghiệp địa phương đạt 246,2 tỷ
đồng. Nhiều công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công
trình trọng điểm, được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch bước đầu khắc phục
được tình trạng trì trệ, sa sút. Tài chính, ngân hàng có
nhiều cố gắng phục vụ sản xuất và đời sống. Thu ngân
sách trên địa bàn đạt 98,4 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa,
xã hội có nhiều cố gắng. An ninh chính trị được giữ vững
ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.
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Tuy nhiên, trong năm 1996, đánh giá chung, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Ninh Bình còn chậm, phát triển chưa
vững chắc, chi tiêu chưa đạt kế hoạch; các vấn đề xã hội
còn nhiều bức xúc, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và
các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; công tác xây
dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể còn nhiều hạn chế so
với yêu cầu.
Từ những kết quả đạt được, Hội nghị xác định phƣơng
hƣớng, nhiệm vụ năm 1997 là: Tập trung đẩy mạnh tốc độ
tăng trưởng kinh tế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo
chuyển biến tích cực và vững chắc trong việc thực hiện các
chương trình kinh tế - xã hội; tăng thu, tiết kiệm chi, thực
hiện tốt Luật ngân sách; huy động mọi nguồn lực, tập
trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết
tốt các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo an ninh, trật tự
quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 370,
Cặp số 35, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1 năm 1997
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thảo
luận các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội năm 1996, nhiệm vụ năm 1997 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; báo cáo các hoạt động của Hội đồng nhân
dân tỉnh năm 1996, nhiệm vụ trọng tâm năm 1997; báo cáo
tình hình thu, chi ngân sách năm 1996, kế hoạch thu, chi,
phân bổ ngân sách năm 1997; báo cáo về hoạt động của
Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của
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Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình
chấp hành pháp luật ở địa phương năm 1996, nhiệm vụ
trọng tâm năm 1997; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân
dân tỉnh về kết quả xét xử năm 1996, kế hoạch năm 1997;
báo cáo của Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh và các báo cáo tờ trình về việc thành lập thị
trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô).
Kỳ họp đã ra Nghị quyết về đánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996 và
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 1997 và Nghị quyết về việc thành lập
thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.
Nguồn: Hồ sơ số 80, Hộp số 11, Phông số
03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 25-1-1997, tr. 1, 4.

Ngày 31 tháng 3 năm 1997
Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng
gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các
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đồng chí bí thư các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc (không
tham gia Tỉnh ủy). Hội nghị họp để tham gia ý kiến về "Dự
thảo Chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa" của Bộ Chính trị để trình Hội nghị lần thứ ba Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 371,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 29 tháng 4 năm 1997
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá
về việc làm điểm đổi mới tổ chức quản lý
hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh
Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo, Hội nghị thống
nhất đánh giá việc làm điểm đổi mới tổ chức quản lý hợp
tác xã nông nghiệp của tỉnh đã được tổ chức thực hiện có
kết quả. Các ban chỉ đạo đổi mới tổ chức quản lý hợp tác
xã từ tỉnh, huyện đến cơ sở được thành lập và đi vào hoạt
động. Toàn tỉnh đã chọn 27 hợp tác xã làm điểm, trong đó
có 4 hợp tác xã do tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Kết quả bước đầu
cho thấy: Các hợp tác xã làm điểm đổi mới tổ chức quản lý
lần này đã khẳng định và làm rõ mối quan hệ về sở hữu
(sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu của xã viên);
đã phát huy được dân chủ, tự nguyện của xã viên trong
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế hợp tác xã và chuyển đổi
hợp tác xã kiểu cũ sang hợp tác xã kiểu mới, đăng ký tổ
chức hoạt động theo Luật hợp tác xã. Bộ máy quản lý mới
của hợp tác xã được tổ chức gọn nhẹ hơn.
Tuy vậy, việc đổi mới tổ chức hợp tác xã nông nghiệp
mới được 4 tháng, chưa đủ thời gian kiểm nghiệm, đánh giá
đầy đủ, chính xác, hiệu quả ở các hợp tác xã làm điểm. Phần
lớn các hợp tác xã làm điểm chưa có được phương án tổ
chức sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ,
tiêu thụ sản phẩm do hộ xã viên làm ra, nên động lực về lợi
ích kinh tế còn thấp. Trong quá trình làm điểm còn nổi lên
một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc cách làm khác
nhau: Chuyển đổi xã viên thế nào? Đóng góp cổ phần thế
nào? Gọi là cổ phần hay vốn phát triển sản xuất?... Ban
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Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền
tiếp tục sơ kết công tác làm điểm đổi mới tổ chức quản lý
hợp tác xã ở địa phương mình, làm rõ cái được và chưa
được, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 303,
Cặp số 61, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 và ngày 26 tháng 6 năm 1997
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thông báo về Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa VIII); thảo luận, thống nhất
đánh giá tình hình các mặt hoạt động trong tỉnh 6 tháng
đầu năm 1997 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm
1997. Đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự.
Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 1997, Hội nghị khẳng
định: Toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn,
giữ vững nhịp độ tăng trưởng về kinh tế; đặc biệt, đã giành
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thắng lợi tương đối toàn diện trong sản xuất vụ chiêm
xuân, xuất hiện những điển hình, nhân tố mới trong sản
xuất nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, điện
lực nhìn chung giữ được nhịp độ phát triển. Công tác văn
hóa - xã hội có những thành tích mới trên một số lĩnh vực.
An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội
được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố, phát
triển. Tuy vậy, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, thất thu
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còn lớn; quản lý thu chi còn lỏng lẻo, lãng phí<, sản xuất
công nghiệp có chiều hướng chững lại, một số doanh
nghiệp nhà nước do địa phương quản lý gặp nhiều khó
khăn trong sản xuất, kinh doanh; việc tổ chức, sắp xếp lại
các doanh nghiệp làm chậm; thương mại, xuất nhập khẩu,
du lịch vẫn là những lĩnh vực còn chuyển biến chậm, có
mặt trì trệ<
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1997, Hội nghị chỉ rõ: Toàn
tỉnh chủ động phòng, chống bão, lũ, lụt, úng, giành vụ mùa
thắng lợi; tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước;
đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; có
biện pháp tích cực đảm bảo thu ngân sách 125 tỷ đồng trên
địa bàn đi đôi với tăng cường quản lý thu, chi, chống lãng
phí; tháo gỡ khó khăn, tăng cường tổ chức quản lý, tạo
chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực thương mại, xuất
khẩu, du lịch; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc<
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 372,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 năm 1997
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Kỳ họp nghe và thảo luận các báo cáo về việc thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
1997, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1997;
báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 1996; báo cáo sơ
kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu khóa
đến nay và nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ; các báo
cáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện
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Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu
năm; thảo luận và quyết định một số vấn đề cụ thể thực
hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục và
đào tạo<
Kỳ họp thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết về đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1997; Nghị quyết về
việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1996; Nghị quyết
về việc thực hiện một số vấn đề về giáo dục - đào tạo để
thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII).
Nguồn: Hồ sơ số 81, Hộp số 12, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Ngày 20 tháng 7 năm 1997
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu bổ sung
đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn
7 giờ sáng ngày 20-7-1997, tất cả 1.083 tổ bầu cử trong
toàn tỉnh đã khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X
và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường,
thị trấn. Tổng số cử tri của tỉnh là 508.560; số cử tri đi bỏ
phiếu là 505.971, đạt 99,49% tổng số cử tri; trong đó 555 tổ
bầu cử có 100% cử tri đi bầu. Trong toàn tỉnh, tỷ lệ phiếu
không hợp lệ rất thấp. Tỉnh Ninh Bình bao gồm 2 đơn vị
bầu cử Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 6,
số người ứng cử là 8. Đã bầu đủ số lượng 6 đại biểu Quốc
hội; đảm bảo chất lượng và cơ cấu cần thiết. Các đồng chí
lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh trong danh sách bầu
cử đã trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-7-1997,
tr. 1, 4.
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Ngày 3 tháng 9 năm 1997
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác
phát triển đảng viên mới
Tổng kết công tác phát triển đảng viên mới từ năm 1992
đến năm 1997, Hội nghị nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện,
công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã đạt
được một số kết quả quan trọng: Số đảng viên mới kết
nạp năm sau cao hơn năm trước (năm 1992, toàn Đảng
bộ kết nạp được 350 đảng viên mới, năm 1996 kết nạp
1.036 đảng viên mới). Trong 5 năm 1992 - 1997, Đảng bộ
tỉnh kết nạp 3.335 đảng viên mới, tăng 30% so với giai
đoạn 1986 - 1991. Nhìn chung, số đảng viên đã kết nạp
đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng đảng viên trẻ
kết nạp được tăng lên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển
đội ngũ đảng viên của Đảng. Trong tổng số 3.335 đảng
viên mới kết nạp, có 99,3% được chuyển thành đảng
viên chính thức theo đúng thời hạn quy định của Điều
lệ, có 21 trường hợp phải xóa tên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ
và những vấn đề cần tập trung đến năm 2000 là: Phải đẩy
mạnh xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, nâng cao chất
lượng đảng viên; chủ động, tích cực tạo nguồn để phát
triển đảng viên mới; chú trọng đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên
mới; coi trọng chất lượng, đảm bảo chặt chẽ tiêu chuẩn,
nguyên tắc, không chạy theo số lượng; đảm bảo chặt chẽ
các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định
trong Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương; tăng
130

Chương II: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 1996-2000

cường chỉ đạo, phối, kết hợp chặt chẽ hơn nữa trong công
tác phát triển đảng viên mới.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 6-9-1997,
tr. 1, 2.

Ngày 18 tháng 9 năm 1997
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU
về lãnh đạo, tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc
Thanh niên xung phong của toàn tỉnh
Để củng cố và phát huy vai trò của Ban Liên lạc
Thanh niên xung phong, Chỉ thị số 11-CT/TU yêu cầu các
cấp, các ngành thực hiện tốt một số việc sau:
1. Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh tổ chức tốt hoạt động của Ban Liên lạc Thanh
niên xung phong với mục tiêu thiết thực, tự nguyện và
gắn bó với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp, không tổ
chức thành bộ máy riêng, hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp
hành Đoàn cùng cấp.
2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp
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với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với
các ban, ngành hữu quan, căn cứ hướng dẫn của Trung
ương tổ chức xác minh, xác nhận các đội viên Thanh
niên xung phong, xác lập hồ sơ, thủ tục khen thưởng,
Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong của Trung
ương Đoàn.
3. Tổ chức tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của
lực lượng Thanh niên xung phong, động viên, khích lệ
cựu Thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền
131

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

thống cách mạng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 11 năm 1997
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU
về việc thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh
Để phát huy hơn nữa vai trò các Hội Khoa học và Kỹ
thuật, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, cần chỉ đạo tiến hành việc thành lập và đi vào hoạt
động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 11-4-1988 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) và Thông báo số
37-TB/TW, ngày 20-11-1992 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (khóa VII) về việc “Tổ chức và hoạt động của Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Chỉ thị
số 12-CT/TU nêu rõ:
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là tổ
chức xã hội tự nguyện của các hội khoa học, kỹ thuật
chuyên ngành ở trong tỉnh, có các nhiệm vụ: Tập hợp và
đoàn kết tất cả các hội khoa học và kỹ thuật trong tỉnh và
quan hệ với các hội khoa học và kỹ thuật ở trong nước,
của quốc tế nhằm phổ cập chủ trương, chính sách khoa
học và kỹ thuật của Đảng, Nhà nước, kiến thức khoa học
và kỹ thuật cho quần chúng, bồi dưỡng và nâng cao trình
độ cho đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, triển khai ứng
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dụng và đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản
xuất và đời sống, tư vấn về chính sách khoa học, kỹ thuật
và kinh tế - xã hội cho cấp ủy, chính quyền, góp phần đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển sản xuất,
nâng cao đời sống nhân dân. Phối hợp hành động của các
tổ chức hội viên, quản lý thống nhất sự hợp tác với các
tỉnh bạn và quốc tế trong Liên hiệp Hội.
2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là
thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chịu sự
lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quản lý
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh cần gọn, nhẹ, không thành lập cơ quan riêng,
có một số cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ Thường
trực Liên hiệp Hội, trụ sở đặt tại Sở Khoa học, Công
nghệ và Môi trường tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 15 tháng 11 năm 1997
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 172-TB/TU
về quy hoạch thị xã Ninh Bình; công tác đầu tư xây dựng
cơ bản đến cuối năm 1997; tổng kết kinh tế hợp tác, hợp tác xã
và hoạt động của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã
Về quy hoạch thị xã Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân
dân thị xã Ninh Bình trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã
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được phê duyệt, thông báo cho các cơ quan, doanh
nghiệp, các tổ chức xã hội và nhân dân biết và tổ chức
thực hiện chặt chẽ. Quy hoạch phải thể hiện tính khoa học,
kế thừa, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động và phát triển
kinh tế, văn hóa, chú ý tới an ninh, quốc phòng và bảo vệ
môi trường sinh thái. Trước hết, cần hoàn thiện quy hoạch
chi tiết một số khu vực: Khu vực các cơ quan huyện Hoa
Lư, khu vực Xí nghiệp mộc cũ, khu vực Nhà máy Cơ khí
Ninh Bình, khu vực dọc hai bên bờ sông Vân từ cầu Xi
măng tới cầu Vũng Trắm và một số khu vực khác như khu
nhà 5 tầng, khu chợ Quang Trung<
Về công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản năm 1997, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành có liên
quan triển khai một số công việc: Rà soát lại các công trình
xây dựng cơ bản, có biện pháp xử lý cụ thể về vốn, về tiến
độ thi công, đảm bảo thực hiện tốt theo kế hoạch đã được
duyệt. Bằng mọi biện pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu,
kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, trên cơ sở đó giữ
vững vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1997 đã phê duyệt
từ đầu năm. Củng cố, kiện toàn một số ban quản lý công
trình; chấn chỉnh hoạt động của Công ty Tư vấn đầu tư
xây dựng, tăng cường giám sát thi công. Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo sớm giao kế hoạch tu bổ đê kè năm 1998 cho
các địa phương để tổ chức thực hiện trong tháng 12-1997
và quý I-1998.
Về tổng kết kinh tế hợp tác và hợp tác xã, qua 10 năm đổi
mới và một số vấn đề về hoạt động của Hội đồng Liên
minh các Hợp tác xã tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu
Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo
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cáo tổng kết và chuẩn bị mở hội nghị tổng kết ở tỉnh trong
tháng 12-1997. Về bộ máy và hoạt động của Hội đồng Liên
minh các Hợp tác xã tỉnh, cần nhanh chóng kiện toàn cơ
quan thường trực của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã
tỉnh đảm bảo đủ số lượng, nhất là năng lực, trình độ phù
hợp với lĩnh vực công tác này.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Cặp số 63, Phông
số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 26 tháng 11 năm 1997
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch
Khu công nghiệp tập trung Tam Điệp và chỉ đạo
tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ruộng đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ
Về quy hoạch Khu công nghiệp tập trung Tam Điệp, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: Việc hình thành các khu
công nghiệp tập trung là cần thiết, phù hợp với đường lối
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của
Đảng. Việc xây dựng khu công nghiệp tập trung có nhiều
thuận lợi trước mắt và lâu dài, là điều kiện để thu hút các
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nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sớm triển khai xây dựng
các khu công nghiệp tập trung, trước mắt là xây dựng
Khu công nghiệp tập trung Tam Điệp. Đây là một chủ
trương lớn và mới của tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành có
liên quan phải có sự phối, kết hợp chặt chẽ, ngay từ đầu,
tính toán cụ thể cả về quy mô dự án, phương thức đầu tư,
bước đi thích hợp nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
cao nhất của dự án.
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Về tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ruộng đất theo Nghị định số 64/CP, ngày 27-9-1993 của
Chính phủ, Hội nghị khẳng định: Trong những năm qua,
các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo
thực hiện chủ trương giao quyền sử dụng ruộng đất ổn
định, lâu dài cho hộ nông dân và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ruộng đất theo Nghị định số 64/CP của
Chính phủ. Đây là một trong những nhân tố quan trọng
góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một
số khuyết điểm, tồn tại: Một số địa phương để lại quỹ đất
công ích và quản lý đất công ích chưa đúng với quy định;
giao đất cho hộ quá manh mún; công tác tuyên truyền
thiếu sâu rộng nên nhiều hộ nông dân chưa nhận thức
đầy đủ yêu cầu cấp thiết của việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài, kể cả đất thổ
canh, thổ cư.
Để sớm khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trên,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh
báo cáo tổng kết và sớm tổ chức hội nghị tổng kết công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất theo Nghị
định số 64/CP vào tháng 12-1997.
2. Để từng bước khắc phục tình trạng manh mún,
phân tán, cần khuyến khích việc chuyển đổi ruộng đất
trong nội bộ nông dân, với hai hình thức (chuyển đổi
lâu dài hoặc tạm thời) trên cơ sở tự nguyện giữa các hộ
nông dân, có sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của
Nhà nước.
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3. Chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai, nhất là
đất công ích xã, đất do các cơ quan, doanh nghiệp
đang sử dụng.
4. Công tác điều tra, xác lập bản đồ thổ nhưỡng có tác
dụng tốt trong việc quản lý đất đai và chỉ đạo sản xuất,
song trước mắt chỉ đạo điều tra mẫu ở từng vùng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 315,
Cặp số 63, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.
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Ngày 8 và ngày 9 tháng 1 năm 1998
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá
tình hình các mặt hoạt động trong tỉnh năm 1997, phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 1998 và báo cáo kiểm
điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đánh giá các mặt hoạt động năm 1997, Báo cáo nêu rõ: Kinh
tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển tương đối toàn diện,
đạt và vượt 8 mục tiêu chủ yếu đề ra cho năm 1997 (tốc độ
tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, công
nghiệp, sản lượng lương thực, bình quân lương thực đầu
người, kim ngạch xuất khẩu, thu, chi ngân sách và tỷ lệ tăng
dân số). Tuy vậy, trong năm 1997, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch chậm, chưa đạt đúng kế hoạch đề ra do công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ có tăng nhưng tăng
chậm; việc giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc kết quả
còn thấp; công tác xây dựng hệ thống chính trị còn nhiều
mặt hạn chế so với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.
Hội nghị đã đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 1998,
trong đó, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:
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1. Chú trọng cả năng suất, chất lượng, hiệu quả
trong sản xuất lương thực đồng thời đẩy mạnh sản xuất
cây công nghiệp, rau màu, chăn nuôi gắn với công
nghiệp chế biến.
2. Kiên quyết tổ chức sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả
các doanh nghiệp nhà nước đã có; tích cực triển khai các
dự án phát triển công nghiệp.
3. Triển khai thực hiện Luật ngân sách nhà nước.
4. Tăng cường chỉ đạo, có biện pháp cụ thể, kiên quyết
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
5. Tích cực giải quyết việc làm, thực hiện tốt chương
trình xóa đói giảm nghèo, ổn định và cải thiện đời sống
nhân dân.
6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
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đảng; quản lý, điều hành có hiệu quả của các cấp chính
quyền; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, chủ
động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội.
7. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 373,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 năm 1998
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Tại Kỳ họp, các đại biểu thảo luận và nhất trí cao với
báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1997, kinh tế trong tỉnh
tiếp tục ổn định và phát triển tương đối toàn diện, văn
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hóa, xã hội có bước phát triển mới, đời sống nhân dân ổn
định và cải thiện, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn
xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng được tăng
cường. Kỳ họp đã nhất trí cao về phương hướng, nhiệm
vụ kinh tế - xã hội năm 1998 với những mục tiêu cụ thể về
tốc độ tăng trưởng GDP (12% trở lên), cơ cấu kinh tế, giá
trị xuất khẩu (7 triệu USD trở lên), thu ngân sách trên địa
bàn (125 tỷ đồng trở lên), chi ngân sách (276 tỷ đồng), tỷ lệ
tăng dân số (1,5% trở xuống), số hộ đói nghèo (còn 15%)<
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về
đánh giá tình hình năm 1997, phương hướng, nhiệm vụ
năm 1998.
Nguồn: Hồ sơ số 82, Hộp số 12, Phông số
03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 21-1-1998, tr.1, 3.

Ngày 25 tháng 1 năm 1998
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Trong chuyến thăm và làm việc, Tổng Bí thư Lê Khả
Phiêu đã gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh
Quân đoàn 1; làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tổng Bí
thư yêu cầu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình cần quán
triệt và triển khai thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII). Đồng chí
nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình phải tập
trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mình,
tính toán rất khoa học để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh
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phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khai thác có
hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và sản xuất vật liệu xây
dựng. Nhân dịp đầu Xuân năm mới Mậu Dần, Tổng Bí thư
đã gửi lời chúc Tết an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán
bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 4-2-1998,
tr.1, 4.

Ngày 11 tháng 2 năm 1998
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư,
xây dựng cơ bản năm 1998
Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự
kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1998, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:
1. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1998 phải
quán triệt sâu sắc các quan điểm của Trung ương, nhất là
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII) về thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh, nâng cao hiệu quả đầu
tư, thực hành tiết kiệm để đầu tư cho phát triển, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Tập trung huy động cao nhất các nguồn thu cho
ngân sách, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách
năm 1998 mà nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; cơ
bản kết thúc xây dựng và bố trí trụ sở các cơ quan trong
năm 1998; tiếp tục bố trí vốn để kè tiếp 2 bờ sông Vân; vốn
đối ứng cho xây dựng 8 trạm bơm bằng nguồn vốn ADB;
Hoàn thành nhà ăn thuộc khu điều dưỡng tỉnh; xem xét
lại quy hoạch tổng thể bệnh viện tỉnh để quyết định đầu
tư tiếp Khu nhà điều trị A< Các công trình trọng điểm
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năm 1998 bao gồm: Nước khoáng Cúc Phương, Khu nhà
điều trị A thuộc Bệnh viện tỉnh; Xí nghiệp chế biến thịt lợn
xuất khẩu, Trại nhân giống lợn có tỷ lệ nạc cao.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 318,
Cặp số 63, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 3 năm 1998
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU
về việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội
Để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội, Chỉ thị số 11-CT/TU đề ra các
yêu cầu, nhiệm vụ sau:
1. Cần tổ chức việc cưới, việc tang một cách chu đáo,
đảm bảo giữ gìn và phát huy phong tục tập quán tốt đẹp
của dân tộc, phù hợp với nếp sống văn minh và đúng các
quy định của pháp luật, phù hợp với nền kinh tế của đất
nước, với điều kiện cụ thể của mỗi gia đình. Đồng thời,
đảm bảo tính lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng
phí, phiền nhiễu; chống khuynh hướng thương mại hóa,
vụ lợi; xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan<
2. Việc cưới, việc tang cần giải quyết tốt theo hướng:
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Chỉ thị
số 27-CT/TW, ngày 12-1-1998 của Bộ Chính trị về việc thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;
việc tổ chức đám cưới, đám tang chủ yếu là trong gia đình,
họ tộc, không nên mời, báo tin đến các cơ quan, chỉ báo tin
hoặc mời cơ quan khi trong gia đình có con, vợ hoặc chồng
của người qua đời hoặc bố mẹ của cô dâu, chú rể trực tiếp
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công tác< Vận động cán bộ, nhân dân không tổ chức ăn
uống linh đình khi gia đình có việc tang; không để người
qua đời trong nhà quá thời hạn quy định của pháp luật;
quà tặng đối với đám cưới và phúng viếng với đám tang
phải thật sự tùy tâm, tránh mọi biểu hiện tiêu cực, làm lệch
lạc ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc hiếu, việc hỷ...
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3. Việc tổ chức các lễ hội phải nhằm đảm bảo giáo dục,
phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của
địa phương, thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.
4. Đối với các ngày kỷ niệm, đón nhận huân chương,
cờ thưởng của các ngành, địa phương, chủ yếu tổ chức
trong nội bộ ngành, địa phương với nội dung, hình thức,
quy mô thích hợp nhằm tổng kết công tác, phát huy
truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói
chung không mời các ngành khác, đơn vị khác đến dự.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 3 năm 1998
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng,
chống lụt, bão năm 1998 và phát triển kinh tế
lâm nghiệp, đồi rừng
Về đề án phòng, chống bão, lụt năm 1998, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp cần quán triệt, thực
hiện tốt tư tưởng chỉ đạo: Phải thật sự coi phòng, chống
bão, lụt là nhiệm vụ trung tâm đột xuất của mọi cấp, mọi
ngành trong mùa mưa, bão; chủ động phòng ngừa là chính,
chống phải tích cực ngay từ đầu, giải quyết hậu quả phải
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tập trung, khẩn trương, hạn chế thiệt hại đến mức thấp
nhất. Với mục tiêu chủ động, tích cực phòng chống, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, lụt, úng gây ra,
không để vỡ đê, chết người. Trường hợp bất khả kháng,
vượt quá thiết kế và khả năng cho phép thì phải hạn chế
thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản.
Về kinh tế lâm nghiệp và đồi rừng, để tạo ra bước phát
triển mới cho khu vực kinh tế này, Hội nghị đã đề ra một
số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiến hành tổng kiểm kê, điều tra
các loại đất lâm nghiệp, đất trống, đồi núi trọc, đất bãi
biển trong toàn tỉnh nhằm xác định rõ tổng diện tích hiện
có là bao nhiêu, do thành phần nào đang quản lý, sử
dụng, diện tích nào chưa có chủ... Trên cơ sở đó, có chủ
trương, biện pháp xử lý thích hợp. Tổ chức tổng kết, đánh
giá kết quả việc thực hiện các chương trình 327, 773, việc
xây dựng, phát triển, quản lý các trang trại đồi rừng thời
gian qua nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc
phục những tồn tại, yếu kém. Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét cụ thể và quyết định thành lập Chi cục Phát triển lâm
nghiệp trên cơ sở hướng dẫn và có sự hiệp y của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 320,
Cặp số 64, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 1998
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
1. Hội nghị thảo luận và đưa ra các chủ trương, giải
pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Tiếp tục
đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao
hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đến năm 2000”. Trong đó, những định hƣớng cần tập
trung đến năm 2000 là:
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- Phát huy nội lực, nhất là nguồn lực con người, tài
nguyên thiên nhiên và truyền thống tốt đẹp của quê
hương.
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế bảo đảm các
lĩnh vực đều tăng cao, bền vững, trong đó công nghiệp,
du lịch, dịch vụ đều phải phát triển nhanh hơn.
- Kiên quyết điều chỉnh cơ cấu đầu tư tập trung cho
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Cần kiệm đầu tư cho phát triển đi đôi với chống lãng
phí, tham nhũng, tiêu cực.
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tạo điều
kiện để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
- Coi trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn,
hỗ trợ, khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp,
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với
xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, mọi cấp ủy, mọi
đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghị quyết của
Đảng, nói và làm theo nghị quyết.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung các
đồng chí Lê Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Mạnh Rật, Tỉnh ủy viên,
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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí ra Nghị
quyết về kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế trong hai
năm 1996 - 1997 và các chủ trương, giải pháp chủ yếu đến
năm 2000 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII).
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 374,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 tháng 3 năm 1998
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát huy nội lực, đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế từ nay
đến năm 2000
Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIII về phát triển kinh tế trong hai năm 1996 - 1997,
Nghị quyết số 05-NQ/TW khẳng định những kết quả cơ
bản: Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn
diện, đạt đỉnh cao mới về năng suất lúa, sản lượng
lương thực và bình quân lương thực đầu người; công
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu điện, điện lực
tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá; thương mại,
du lịch, dịch vụ đang từng bước củng cố, sắp xếp lại và
đổi mới hoạt động; thu chi ngân sách ngày càng tăng;
các vấn đề xã hội được chú trọng giải quyết, đảm bảo an
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ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị. Song vẫn
còn nhiều khó khăn, yếu kém như: Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch chậm do công nghiệp, thủ công nghiệp, du
lịch, dịch vụ tăng chậm; nền kinh tế phát triển chưa
vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; tài
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chính, ngân sách còn thất thu, lãng phí; xây dựng quan
hệ sản xuất mới còn nhiều lúng túng và chưa thật sự
quan tâm thường xuyên, đúng mức<
Nghị quyết đã đề ra phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển
kinh tế đến năm 2000 là: Huy động mọi nguồn lực, thúc
đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu.
Tiếp tục đổi mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả và làm
lành mạnh hóa tài chính - ngân hàng. Tích cực giải quyết
việc làm, xóa đói giảm nghèo.
Đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu để hoàn thành
kế hoạch phát triển kinh tế năm 2000:
1. Tổ chức quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa VIII), tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận
thức và hành động, trên cơ sở đó, tổ chức động viên mọi
nguồn lực, khai thác và phát huy mọi tiềm năng thế mạnh,
đoàn kết, năng động vươn lên với ý thức tự chủ, tự lực, tự
cường vượt qua khó khăn, không trông chờ, ỷ lại.
2. Điều chỉnh và nâng cao hiệu quả đầu tư.
3. Giải quyết đồng bộ về tổ chức, quản lý, cán bộ, vốn,
công nghệ, thị trường và cơ sở pháp lý.
4. Xây dựng quan hệ sản xuất mới.
5. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản
147

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

lý, điều hành của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 408,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 4 năm 1998
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU
về việc triển khai xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp
Tại Hội nghị, sau khi nghe Ban Quản lý Dự án Nhà
máy Xi măng Tam Điệp và các ngành có liên quan báo
cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất
ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về việc triển khai xây
dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp.
Nghị quyết đề ra những chủ trƣơng, biện pháp để triển
khai xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp với công suất
1,4 triệu tấn/năm.
1. Về vốn đầu tư: Trên cơ sở các nguyên tắc, quy định
hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính - tiền tệ, coi
trọng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn,
bao gồm: vốn vay nước ngoài cả tín dụng xuất khẩu và tín
dụng thương mại; vốn nhà nước cho đầu tư riêng, không
tính vào tổng mức đầu tư của công trình và tín dụng ưu
đãi; vốn ngân sách của địa phương.
2. Về tổ chức bộ máy (gồm cả bộ máy Ban Quản lý dự
án và bộ máy Nhà máy xi măng) phải đảm bảo yêu cầu
gọn, nhẹ và có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, nhân lực cần bảo
đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ nhằm đáp ứng
yêu cầu của một nhà máy có quy mô lớn và công nghệ
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hiện đại. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý cân đối giữa
các loại cán bộ (cả cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân,
nhất là công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề như điện,
cơ khí, vận hành<).
3. Bổ sung, kiện toàn Ban Giải phóng mặt bằng đủ về
số lượng, thành phần, gồm những người có uy tín, có tinh
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thần trách nhiệm cao, hiểu biết chính sách, pháp luật của
Nhà nước và được trưng tập cho đến khi làm xong nhiệm
vụ mới trở về cơ quan cũ. Làm tốt công tác tư tưởng
(trong tổ chức đảng và nhân dân thuộc khu vực thị xã
Tam Điệp, trước hết là khu mặt bằng nhà máy), kiểm kê
xác định chặt chẽ, đánh giá chính xác giá trị tài sản (nhà
đất, hoa lợi) của từng hộ dân cư. Vận dụng chính sách, chế
độ hiện hành, đảm bảo đúng quyền lợi hợp pháp, chính
đáng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để những hộ
phải di chuyển sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt ở nơi định
cư mới.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 408,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 7 năm 1998
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá
tình hình công tác 6 tháng đầu năm 1998, xác định nhiệm
vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 1998.
Đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 1998, Hội
nghị khẳng định: Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã
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khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giữ được
nhịp độ phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, giữ
vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội, củng cố,
phát huy được vai trò của hệ thống chính trị. Nổi bật nhất
là sản xuất nông nghiệp, vụ chiêm xuân đạt được kết quả
tương đối toàn diện, nhất là sản xuất lương thực, năng
suất bình quân đạt 54,55 tạ/ha. Công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp tiếp tục được duy trì, ổn định và có bước phát
triển. Một số dự án công nghiệp mới được triển khai. Tổ
chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước được tập
trung chỉ đạo thực hiện bước đầu có chuyển biến< Thu
chi ngân sách có nhiều cố gắng. Văn hóa, xã hội tiếp tục
phát triển và đạt được những thành tích mới. Tuy vậy,
cũng còn nhiều tồn tại, khuyết điểm: Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch chậm; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp chậm lại; xây dựng cơ bản có nhiều khó
khăn về vốn; xây dựng quan hệ sản xuất mới còn nhiều
lúng túng; tệ nạn xã hội chưa giảm; công tác tư tưởng
thiếu sắc bén, kịp thời<
Nhiệm vụ chủ yếu, trƣớc mắt trong 6 tháng cuối năm 1998,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu rõ:
Một là, hoàn thành gieo cấy lúa mùa đúng thời vụ,
đảm bảo cơ cấu giống, mùa vụ, chủ động phòng, chống
bão, lụt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai
gây ra, đảm bảo vụ mùa thắng lợi.
Hai là, tập trung sức khẩn trương thực hiện các dự án
xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Xí nghiệp Nước
khoáng Cúc Phương, Xí nghiệp Chế biến thịt lợn đông
lạnh xuất khẩu<
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Ba là, tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đạt
và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn 125 tỷ đồng.
Bốn là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội, kiên quyết tấn công truy quét các loại tội phạm, khắc
phục các tệ nạn xã hội.
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Năm là, tăng cường củng cố, phát huy vai trò của hệ
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thống chính trị; chú trọng xây dựng cơ sở, giải quyết tốt
các vấn đề từ cơ sở.
Sáu là, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 1999 của địa phương, đơn vị theo tinh thần chỉ
đạo của Chính phủ và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 375,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 1998
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo của Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các
báo cáo, tờ trình, thuyết trình của các cơ quan liên quan và
các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp thu và thể hiện ý
kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh, các đại biểu đã
thảo luận sôi nổi với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, thiết
thực, thật sự bàn định các công việc thuộc thẩm quyền của
Hội đồng nhân dân tỉnh và đã thống nhất thông qua 6
nghị quyết: Nghị quyết đánh giá tình hình 6 tháng đầu
năm 1998, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1998; Nghị quyết về
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1997;
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Nghị quyết ban hành quy định phân cấp quản lý đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết
ban hành quy định thống nhất quản lý các khoản thu phí,
lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết quy định
mức hoạt động phí hằng tháng đối với Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và phó các đoàn thể (Hội Nông dân,
Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh) ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về
xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản,
thôn, xóm, cụm dân cư.
Nguồn: Hồ sơ số 83, Phông số 03, Chi
cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Ngày 28 tháng 7 năm 1998
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về công tác ngân hàng
Tại Hội nghị, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Ngân
hàng Nhà nước tỉnh báo cáo tình hình hoạt động từ
tháng 4-1992 đến giữa năm 1998 và những định hướng,
mục tiêu, giải pháp hoạt động của ngân hàng đến năm
2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định: Hoạt động của
ngành Ngân hàng ở tỉnh đã có nhiều cố gắng. Hệ thống
ngân hàng và các tổ chức tín dụng được củng cố và phát
triển; huy động và cho vay vốn tín dụng trên địa bàn
ngày một tăng, đảm bảo nhu cầu tiền mặt; góp phần
đáng kể thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm,
xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh
những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, khuyết
điểm như: Việc huy động nguồn vốn tiền gửi chưa tương
152

Chương II: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 1996-2000

xứng với khả năng tiền nhàn rỗi trong dân cư, phần lớn
là nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn trung, dài hạn còn
thấp; phương thức hoạt động của ngân hàng còn nặng
tính kinh doanh đơn thuần; công tác xây dựng Đảng
trong ngành Ngân hàng chưa được các cấp ủy đảng quan
tâm đúng mức< Để lành mạnh hóa các hoạt động ngân
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hàng, tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ngành
Ngân hàng cần chú trọng các lĩnh vực chủ yếu như: Tăng
đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm
nguồn vốn cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đầu
tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
dành nguồn vốn thích hợp đầu tư cho xóa đói, giảm
nghèo, nhất là ở nông thôn. Đồng thời, triển khai thực
hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:
1. Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao
chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng, tín dụng,
đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
2. Chấn chỉnh các hoạt động ngân hàng, cải tiến lề lối
làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng
phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, từng
cá nhân, tránh sự đùn đẩy trách nhiệm.
3. Bám sát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương, cơ sở, xác định và thực hiện
tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các
doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc chỉ đạo phát
triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, khai thông
nguồn vốn, thể hiện rõ quan điểm kinh doanh và phục
vụ của ngân hàng.
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4. Kiện toàn tổ chức đảng trong hệ thống ngân hàng
theo nguyên tắc vừa đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy trên
từng địa bàn, vừa đảm bảo tính chỉ đạo tập trung thống
nhất theo ngành dọc.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 324,
Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh
Bình.

Ngày 20 tháng 10 năm 1998
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU
về việc thực hiện quy chế quản lý hồ sơ cán bộ
Chỉ thị số 15-CT/TU nêu rõ: Những năm qua, các cấp
ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã có cố gắng
trong việc tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (gọi
chung là hồ sơ cán bộ). Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy,
thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa coi trọng đúng mức đến
công tác quản lý hồ sơ cán bộ dẫn đến tình trạng quản lý
lỏng lẻo, có nhiều sơ hở, có nơi để thất lạc, mất mát, hư
hỏng, cá biệt, để một số cán bộ vì động cơ cá nhân lợi dụng
tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch hồ sơ< Để khắc phục những
thiếu sót, lệch lạc trên nhằm thực hiện tốt công tác quản lý
hồ sơ cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan,
đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt Quy chế số 01-QCTC/TW, ngày
7-11-1997 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về quản lý
hồ sơ cán bộ để mọi cán bộ, công chức thấy rõ vị trí, tầm
quan trọng của hồ sơ cán bộ; nội dung hồ sơ cán bộ, trách
nhiệm, quyền hạn, quan hệ giữa các tổ chức và cá nhân
trong việc quản lý hồ sơ cán bộ.
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2. Căn cứ quy chế quản lý hồ sơ cán bộ và quyết định
phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, Đảng đoàn, Ban Cán
sự Đảng, thủ trưởng các đơn vị tiến hành đánh giá thực
trạng tình hình quản lý hồ sơ cán bộ của đơn vị mình, báo
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cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20-12-1998.
3. Khi hồ sơ cán bộ bị thất lạc hoặc hư hỏng, thủ
trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ phải trực tiếp chỉ
đạo việc lập lại hồ sơ.
4. Hồ sơ cán bộ phải được chuyển đến cơ quan có
trách nhiệm quản lý theo phân cấp để bảo quản, sử dụng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 13 tháng 11 năm 1998
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch tổng thể
triển khai xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp,
Dự án Khu công nghiệp Tam Điệp
và sắp xếp tổ chức y tế của tỉnh
1. Về dự án Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề:
- Tiến độ tổng thể thực hiện dự án, thực hiện Văn bản
1056-CP/KTN, ngày 4-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ về
việc “Điều chỉnh tiến độ xây dựng các công trình xi măng
lớn và kế hoạch huy động ngành xi măng giai đoạn 1998 2005”, cần tham khảo, rút kinh nghiệm việc triển khai ở
một số dự án xi măng lớn trong nước để xây dựng kế
hoạch chi tiết, có căn cứ khoa học, tiến độ triển khai từng
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công trình, hạng mục công trình, đảm bảo tính đồng bộ và
hiệu quả cao nhất.
- Nguồn vốn đầu tư, vốn tín dụng thương mại cho
mua thiết bị toàn bộ và xây lắp nhà máy là nguồn vốn
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức đầu tư, do đó cần
tìm nhiều đối tác cho vay để lựa chọn. Tranh thủ mức cao
nhất nguồn vốn ngân sách trung ương cho các công trình
ngoài hàng rào nhà máy. Vốn tín dụng ưu đãi theo kế
hoạch nhà nước phải được cân đối đủ và kịp thời theo tiến
độ triển khai từng công trình cụ thể. Vốn ngân sách địa
phương phải được bố trí hợp lý, đảm bảo không được gây
xáo trộn trong việc điều hành ngân sách địa phương.
2. Về dự án Khu công nghiệp Tam Điệp, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thống nhất giao cho Sở Công nghiệp chủ trì cùng
các ban, ngành có liên quan triển khai việc xây dựng đề án
khả thi, chậm nhất trong quý I-1999 phải hoàn thành để
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trước khi trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Về tổ chức y tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ
đạo ngành Y tế và các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục
điều chỉnh, bố trí lại tổ chức y tế của tỉnh theo đúng tinh
thần Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính phủ và
Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BYT-BTCCBCP của Liên Bộ
Y tế - Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ về “Hệ thống y tế địa
phương” phù hợp với yêu cầu và khả năng của tỉnh, bảo
đảm tập trung được đầu tư, tập trung được chuyên môn,
kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 330,
Cặp số 65, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 28 và ngày 29 tháng 12 năm 1998
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá tình
hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 1998, chương
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trình công tác năm 1999 của Tỉnh ủy.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 1998, Hội nghị
nêu rõ: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nổi bật là sản
xuất nông nghiệp được mùa cả 3 vụ; đạt đỉnh cao mới về
năng suất lúa, tổng sản lượng và bình quân lương thực
đầu người, là năm đầu tiên đạt năng suất lúa bình quân
toàn tỉnh gần 10 tấn/ha hai vụ. Thu, chi ngân sách có
nhiều cố gắng. Đời sống nhân dân ổn định và được cải
thiện, văn hóa - xã hội có một số mặt chuyển biến tích cực,
an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ
vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Bên
cạnh những thành tích, trong năm 1998, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn một số hạn chế đó là: Sự chuyển dịch
cơ cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu, kế
hoạch đề ra; xây dựng quan hệ sản xuất mới, chuyển đổi
hợp tác xã theo Luật còn nhiều lúng túng và triển khai
chậm; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc còn nhiều khó
khăn, các tai, tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi,
thậm chí có chiều hướng gia tăng.
Hội nghị đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong
năm 1999 là:
1. Phát triển nông nghiệp toàn diện cả lúa, màu,
cây công nghiệp và chăn nuôi gắn với xây dựng nông
thôn mới.
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2. Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời
tập trung xây dựng có trọng điểm một số doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3. Tăng cường quản lý tài chính, tiền tệ đảm bảo yêu
cầu thu, chi ngân sách.
4. Tập trung giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo,
đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.
5. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6. Tạo bước chuyển biến mới trong việc thực hiện quy
chế dân chủ theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và
Nghị định số 29/NĐ-CP của Chính phủ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 376,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tháng 12 năm 1998
Đoàn cán bộ tỉnh thăm đồng bào Ninh Bình
xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh Tây Nguyên
Tháng 12-1998, đồng chí Tô Xuân Toàn, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn đại biểu của
tỉnh vào thăm và làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai,
Đắk Lắk và Lâm Đồng về việc ổn định cho hơn 1.400 hộ
nông dân của tỉnh vào Tây Nguyên làm ăn sinh sống, xây
dựng các khu kinh tế mới, đồng thời bàn bạc với các tỉnh
bạn về phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác này
trong những năm tới. Hầu hết các khu kinh tế mới mà bà
con nông dân Ninh Bình đến làm ăn sinh sống, xây dựng
quê hương mới ở Tây Nguyên đều đã ổn định về đời sống
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vật chất và có hướng phát triển tốt. Các tỉnh Tây Nguyên
đều khẳng định rằng, đồng bào Ninh Bình vào xây dựng
quê hương mới luôn phát huy tinh thần lao động cần cù,
hòa thuận, đoàn kết với đồng bào các dân tộc ở địa
phương và góp phần quan trọng giúp đồng bào dân tộc
thiểu số hiểu biết thêm về kỹ thuật canh tác và nâng cao
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thêm về đời sống văn hóa. Nhiều người quê Ninh Bình đã
trở thành cán bộ ở xã, thôn, bản. Đối với bà con quê
hương Ninh Bình xây dựng quê hương mới ở Tây
Nguyên, việc đoàn đại biểu tỉnh vào thăm, đến tận nơi trò
chuyện là một sự kiện ghi nhớ sâu sắc, xúc động và ấm áp
nghĩa tình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 26-12-1998,
tr. 1, 4.
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NĂM 1999

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 năm 1999
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Kỳ họp đã nghe và thảo luận các báo cáo của Ủy ban
nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm
vụ kinh tế - xã hội năm 1998, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1999; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm
1998 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1999. Báo cáo
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 1998 và chương trình
công tác trọng tâm năm 1999; báo cáo tổng hợp ý kiến của
cử tri trong tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, báo
cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân, thuyết trình của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về đánh giá tình
hình kinh tế - xã hội trong tỉnh năm 1998, phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm
1999. Theo đó, các mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã
hội năm 1999 được đề ra là: Tốc độ tăng trưởng GDP:
7,5%; tỷ trọng GDP (trong cơ cấu kinh tế): nông nghiệp
52%, công nghiệp, xây dựng 22%, dịch vụ, du lịch 26%; giá
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trị sản xuất nông nghiệp tăng 4%; giá trị sản xuất công
nghiệp tăng 20%; dịch vụ (bao gồm du lịch) tăng 9%; sản
lượng lương thực quy thóc đạt 43 vạn tấn; kim ngạch xuất
khẩu đạt 10 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 135
tỷ đồng, trong đó số đưa vào điều hành cân đối là 92 tỷ;
chi ngân sách 307 tỷ đồng; số hộ đói, nghèo còn 11%; giảm
tỷ lệ tăng dân số 0,07%.
Nguồn: Hồ sơ số 84, Hộp số 12, Phông
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số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 20-1-1999, tr. 1, 3.

Ngày 13 tháng 2 năm 1999
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm và chúc Tết
tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi tiếp và làm việc với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu,
đồng chí Tô Xuân Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát một số kết quả về kinh tế - xã
hội của Ninh Bình đạt được trong năm 1998. Đồng chí Tổng
Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ,
quân và dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời yêu cầu tỉnh Ninh
Bình cần nhanh chóng xây dựng phương án chống hạn cho
cây lúa, đề phòng hạn gây thiếu nước sinh hoạt cho nhân
dân; nắm cụ thể lương thực còn ở trong dân để đề phòng
tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đồng chí Tổng Bí thư
đánh giá: Ninh Bình đang phát triển tốt, nhưng cũng cần
phải tổng kết xem từ khi tái lập tỉnh đến nay có bước tiến bộ
như thế nào? Về vấn đề thực hiện thư của Tổng Bí thư và
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí chỉ rõ: Phải thực
chất để tạo thành tiền lệ trong xây dựng nếp sống văn minh.
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Đồng chí đã đến viếng tượng đài Bác Hồ, thăm và
trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Ninh Bình; thăm và chúc
Tết cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Quyết Thắng.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-2-1999,
tr. 1, 4.

Ngày 25 tháng 2 năm 1999
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 277-TB/TU
về chỉ đạo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản
và thu, chi ngân sách năm 1999
Về chỉ đạo kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Tập trung vốn đầu tư cho nông nghiệp.
Trong công nghiệp, cần ưu tiên cho dự án Nhà máy Xi
măng Tam Điệp, các cơ sở công nghiệp mới được đầu tư,
các doanh nghiệp đang làm ăn có hiệu quả. Tập trung vốn
cho các công trình trọng điểm, các công trình sớm phát huy
hiệu quả. Kiên quyết đình hoãn các công trình chưa thật
cấp bách; khi có nguồn vốn bổ sung năm 1998, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy sẽ thảo luận, bố trí đầu tư trước hết cho việc sửa
chữa, nâng cấp các trạm bơm đã quá cũ, lạc hậu và một số
công trình cần thiết; nguồn thu ngân sách vượt năm 1998,
trước hết để lại kết dư, bổ sung quỹ dự trữ, dự phòng 5,5 tỷ;
các công trình trọng điểm bao gồm: Nhà máy Xi măng Tam
Điệp, Trại nhân giống lợn ngoại, Trạm bơm Gia Tân, Xí
nghiệp Thịt hộp xuất khẩu, Nhà điều trị A Bệnh viện tỉnh,
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Về thu, chi ngân sách năm 1999, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy chỉ rõ: Việc phân bổ ngân sách cho các cấp, các ngành
phải dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý; xóa bỏ cơ chế
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xin, cho; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm
soát trong việc thu chi ngân sách, thực hiện chính sách
tiết kiệm.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 432,
Cặp số 78, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 tháng 3 năm 1999
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Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rút kinh nghiệm
làm điểm xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở và thực hiện kế hoạch mở rộng ra toàn tỉnh
Hội nghị đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm làm điểm
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đại biểu
các đơn vị làm điểm: xã Văn Phương (huyện Nho Quan),
xã Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn), phường Bắc Sơn (thị
xã Tam Điệp) báo cáo kết quả triển khai xây dựng thực
hiện quy chế dân chủ của đơn vị, đánh giá nguyên nhân
thắng lợi và rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra những
kiến nghị từ cơ sở.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Xuân Toàn, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc
làm điểm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đạt
được một số kết quả quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn
mạnh: Cán bộ, nhân dân các xã, phường đã thấy rõ hơn
quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, bước
đầu nâng cao nhận thức dân chủ phải đi đôi với kỷ cương
và pháp luật. Qua làm điểm đã giải quyết có kết quả một
số khuyết điểm, tồn tại. Các xã, phường làm điểm cơ bản
ổn định tình hình, từ làm điểm xây dựng và thực hiện
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Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy các hoạt động
kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết
quả bước đầu, bước tổ chức thực hiện mới là quyết định.
Do vậy, việc thực hiện quy chế dân chủ phải làm thường
xuyên, liên tục, nói đi đôi với làm. Các địa phương phải
coi đây là thời cơ để xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn
thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng, thực hiện quy chế
dân chủ phải gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng
để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 17-3-1999,
tr. 1, 3.

Ngày 20 tháng 4 năm 1999
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 286-TB/TU
về một số dự án công nghiệp; tiếp tục sắp xếp
và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Về xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp, tiếp tục chỉ đạo
triển khai với tinh thần khẩn trương, đảm bảo vững chắc;
thống nhất địa điểm tại phường Nam Sơn, thị xã Tam
Điệp. Quy mô Khu công nghiệp là 70ha. Tính chất khu
công nghiệp là công nghiệp nhẹ, công nghiệp có kỹ thuật
cao, công nghệ sạch.
Về sắp xếp, đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh một số trường
hợp sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã ghi trong Thông
báo số 235-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:
Củng cố Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi. Công ty Cơ khí
nông nghiệp tiếp tục cho tồn tại để làm đối tác của tỉnh
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trong liên doanh mía đường, nhưng đến tháng 6-1999 mà
dự án mía đường không được triển khai thì tiến hành giải
thể Công ty. Thực hiện bán các trạm xuất khẩu ở các
huyện, thị xã còn lại. [p dụng chế độ giải thể đối với
Công ty Khách sạn du lịch Ninh Bình. Tiếp tục thực hiện
phá sản đối với Công ty Xây lắp công nghiệp. Sáp nhập bộ
phận còn lại của Công ty Vật liệu giao thông vào Đoạn
quản lý giao thông 2. Tiếp tục thực hiện phá sản Công ty

1999
19934

Xuất, nhập khẩu. Thống nhất thành lập Quỹ hỗ trợ doanh
nghiệp nhà nước thông qua Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
tỉnh Ninh Bình.
Về bố trí vốn tín dụng đầu tư năm 1999 và xử lý vốn
thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy chỉ đạo: Thống nhất việc bố trí tín dụng đầu tư
năm 1999 đối với dự án Xí nghiệp Chế biến thịt hộp xuất
khẩu và Công ty San nền. Đối với số vốn thanh toán khối
lượng đầu tư xây dựng cơ bản vượt kế hoạch những năm
1996 - 1997 đã được Chính phủ bổ sung thực hiện đúng
như quyết định.
Về dự án mía đường và chế biến thức ăn gia súc, đây
là 2 dự án nếu được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt
động có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc
làm, tăng thu nhập cho nông dân, do vậy phải được tính
toán, xem xét kỹ về nhiều mặt. Đối với dự án mía đường,
phải kiểm tra, tính toán kỹ về quỹ đất xây dựng vùng
nguyên liệu và nhà máy. Đối với dự án chế biến thức ăn
gia súc, phải tính toán cụ thể, chính xác hơn nữa hiệu quả
đầu tư, xác định giá mua nguyên liệu, giá bán sản phẩm,
khả năng tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn.
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Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện
nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, pháp lệnh của
Nhà nước, nghị định của Chính phủ và thông tư hướng
dẫn của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí trong một số lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, cụ thể
hóa các vấn đề về thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ
bản, trong các doanh nghiệp nhà nước và thực hành tiết
kiệm trong chi tiêu hội nghị, tiếp khách để thống nhất
thực hiện trong toàn tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 423,
Cặp số 78, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 6 năm 1999
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm và làm việc
tại Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
Làm việc với Công ty, Thủ tướng Phan Văn Khải rất
quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm, thị trường, hiệu quả
sản xuất, đổi mới cơ cấu< Thủ tướng nhấn mạnh: Chính
phủ tạo điều kiện tối đa cho xuất khẩu, có đủ vốn để Công
ty thực hiện các dự án, phải thực hiện khẩn trương. Về
cách làm, Thủ tướng đề nghị Công ty đứng ra lo toàn bộ,
ký hợp đồng với dân, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua chế
biến sản phẩm, gắn chế biến với sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm địa phương, giúp người nông dân có lợi nhất.
Trong đó, cần chú trọng khâu giống, sản phẩm của Công
ty phải đạt chất lượng cao để có thể xuất khẩu, có thể cạnh
tranh với nước ngoài. Công ty cần chuẩn bị tốt để sẵn
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sàng đón cơ hội làm ăn với Mỹ, thực hiện xuất khẩu được
nhiều hoa quả, trái cây nhiệt đới để có thêm ngoại tệ.
Công ty cũng cần phải quan tâm đến việc nhập thiết bị,
máy móc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thủ
tướng mong Công ty đa dạng hóa sản phẩm, làm ăn khá,
tạo được mô hình tốt.

1999
19934

Thủ tướng Phan Văn Khải thăm và làm việc
tại Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tháng 6-1999
Ảnh: Thanh Bình

Thủ tướng và đoàn làm việc đã đi thăm vườn lạc tiên
đang có quả, năng suất đạt 45 tấn/ha và đồi dứa Cayen
đạt năng suất 80 tấn/ha, sẽ được mở rộng ra 70% diện tích
dứa của Công ty.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 3-7-1999,
tr. 1, 3.
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Ngày 15 tháng 7 năm 1999
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
1. Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình
công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6
tháng cuối năm 1999, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch năm 1999.
Đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 1999, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định: Vụ lúa chiêm xuân
được mùa, đạt kết quả cao cả về diện tích, năng suất, sản
lượng. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 55,11 tạ/ha,
sản lượng thóc đạt 231,6 nghìn tấn, tổng sản lượng lương
thực đạt 257,5 nghìn tấn (tăng 1% về năng suất, 1,3% về sản
lượng thóc so với vụ chiêm xuân năm trước). Công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp mặc dù khó khăn và không đạt kế
hoạch nhưng vẫn tăng trưởng, một số doanh nghiệp được tổ
chức, sắp xếp lại, kể cả các doanh nghiệp chuyển đổi hình
thức sở hữu đã đi vào ổn định sản xuất, giải quyết việc làm
và thu nhập cho người lao động. Các công trình xây dựng
trọng điểm đảm bảo được tiến độ. Thu ngân sách đạt 60% kế
hoạch cả năm. Một số hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ,
đời sống nhân dân ổn định và cải thiện. An ninh chính trị,
trật tự xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được tăng
cường. Tuy vậy, đến đầu năm 1999, cơ cấu kinh tế của tỉnh
Ninh Bình vẫn chậm được chuyển dịch. Tốc độ tăng trưởng
kinh tế của tỉnh chậm lại, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so
với kế hoạch. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ
chưa có chuyển biến đáng kể. Các vấn đề xã hội bức xúc
chưa được giải quyết tốt<
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Đề cập nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999, Tỉnh ủy chỉ rõ cần
tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: Đẩy mạnh sản xuất vụ
mùa đi đôi với chủ động, tích cực phòng, chống bão, lụt, lũ,
úng; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra,
đảm bảo giành vụ mùa thắng lợi. Phân hạng, xếp loại chính
xác các doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức, sắp xếp các doanh
nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh
ủy bao gồm cổ phần hóa, giải thể hoặc phá sản< Đẩy mạnh
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khai thác các nguồn thu, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu thu
135 tỷ đồng trên địa bàn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn
hóa, xã hội; nhất là giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.
Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường,
cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Triển khai nghiêm túc,
có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII),
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết
Trung ương 7 (khóa VIII); hoàn thành công tác quy hoạch
cán bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo chỉ đạo,
hướng dẫn của Trung ương. Sửa chữa, khắc phục khuyết
điểm về quản lý điều hành, bảo đảm tập trung, thống nhất,
dứt điểm. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2000.
2. Tại Hội nghị, căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã dân chủ thảo luận, nhất trí đề
nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định bổ sung 2 đồng chí
vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 377,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 20 tháng 8 năm 1999
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị họp, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo
Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII) và kiểm điểm của cá
nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 378,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 1999
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã
biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999; Nghị quyết về việc phê
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1998; Nghị
quyết về việc giải quyết chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ
đài truyền thanh cơ sở (xã, phường, thị trấn); Nghị quyết
về việc xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu giải
quyết việc làm từ năm 2000 đến năm 2005; Nghị quyết về
việc đề nghị Chính phủ cho chia xã Yên Mỹ thành xã Yên
Mỹ và Yên Hưng và xã Khánh Thượng thành xã Khánh
Thượng và xã Mai Sơn, thuộc huyện Yên Mô.
Nguồn: Hồ sơ số 85, Hộp số 12, Phông số
03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh, Báo
Ninh Bình, ngày 28-8-1999, tr. 1, 4.
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Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 1999
Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Trong chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch nước Trần
Đức Lương đã đến thăm Đảng bộ, nhân dân phường
Thanh Bình (thị xã Ninh Bình), Công ty Vận tải xếp dỡ
đường thủy nội địa, dự lễ khai giảng năm học mới tại
Trường Trung học phổ thông Lương Văn Tụy (thị xã Ninh
Bình), đi thăm huyện Kim Sơn và dâng hương tại Đền thờ
Vua Đinh - Vua Lê.
Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh
đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch nước Trần Đức
Lương biểu dương những thành tựu về kinh tế - xã hội
mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được,
chia sẻ với những khó khăn, đồng thời chỉ ra những việc
Ninh Bình cần tập trung triển khai thực hiện: Khai thác,
phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền
thống, đặc biệt là xây dựng, chế biến cói, thực phẩm làm
ra sản phẩm hàng hóa xuất khẩu; nghiên cứu phát triển
các ngành công nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản
xuất, tiêu dùng trong tỉnh và khu vực. Chủ tịch nước
chúc Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Ninh
Bình không ngừng vươn lên, phát huy truyền thống cách
mạng, đoàn kết xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng
hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng tỉnh Ninh Bình
giàu đẹp, văn minh.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-9-1999,
tr. 1, 4.
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Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
tại huyện Kim Sơn, tháng 9-1999
Ảnh: Thanh Bình

Ngày 22 tháng 9 năm 1999
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống
nhất kế hoạch chuẩn bị cho công tác lãnh đạo bầu cử
Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 1999 - 2004 theo tinh
thần Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 7-8-1999 của Bộ Chính
trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức
Trung ương.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 379,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 14 tháng 11 năm 1999
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 1999 - 2004
Ngày 14-11-1999, cử tri trong tỉnh đã nô nức tham
gia bỏ phiếu bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 1999 - 2004. Trong đợt bầu cử này, toàn tỉnh có 521.216
cử tri đi bỏ phiếu ở 1.229 khu vực bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi
bầu cử đạt 99,2%. Kết quả, đã bầu 45/45 đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh; 240/240 đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện, thị xã và 3.062/3.110 đại biểu Hội đồng nhân dân
xã, phường, thị trấn. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng
luật, an toàn và tiết kiệm.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-12-1999,
tr. 1.

Ngày 3 tháng 12 năm 1999
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe
báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8
(khóa VIII) và thảo luận một số nội dung Kỳ họp thứ nhất
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 1999 - 2004.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 380,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 12 năm 1999
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã
nghe Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo
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cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI;
bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XI. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm
tra và thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu
của 45 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI được cử tri
trong tỉnh bầu ngày 14-11-1999 ở 17 đơn vị bầu cử.
Kỳ họp bầu đồng chí Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Công Kích, Tỉnh
ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy, được bầu làm Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã bầu các ban
của Hội đồng nhân dân tỉnh và bầu 22 vị Hội thẩm nhân
dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004. Hội
đồng nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Minh Tuyên,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tam Điệp, làm Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Đức Tạo, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ninh Bình, đồng chí Đinh
Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh nhiệm kỳ 1994 - 1999, đồng chí Bùi Thị Thanh, Tỉnh ủy
viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, được bầu làm Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Hồ sơ số 86, Hộp số 13, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 14-12-1999, tr. 1, 4.

Ngày 29 tháng 12 năm 1999
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 1999 và xác định phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2000.
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1. Hội nghị đánh giá những kết quả quan trọng đạt đƣợc
trong năm 1999 là:
- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là sản
xuất lương thực, cả 2 vụ lúa được mùa lớn, đạt năng suất
trên 10 tấn/ha cả năm.
- Cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường, sản xuất
công nghiệp tuy gặp khó khăn vẫn đạt mức tăng trưởng 8%,
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các ngành giao thông, xây dựng, điện lực, bưu điện tiếp
tục được đầu tư nâng cấp.
- Thu chi ngân sách trên địa bàn và công tác tiền tệ tín
dụng có cố gắng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 100% kế hoạch
và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 1998.
- Công tác văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống nhân
dân được cải thiện về vật chất và tinh thần.
- An ninh - quốc phòng được giữ vững.
- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể
nhân dân được tăng cường.
Về những hạn chế, Hội nghị thống nhất nhận định:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, có xu hướng giảm
dần, nhất là sản xuất công nghiệp.
- Cơ cấu kinh tế chung trong tỉnh chuyển dịch chậm,
kể cả cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
- Một số vấn đề xã hội còn bức xúc, nhất là việc làm,
tranh chấp đất đai và các tai nạn, tệ nạn xã hội.
2. Hội nghị xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các
giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu
kinh tế - xã hội năm 2000:
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- Đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị
quyết số 06-NQ/TW, ngày 10-11-1998 của Bộ Chính trị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương
kích cầu đầu tư.
- Kiên quyết tổ chức, sắp xếp lại sản xuất trong công
nghiệp.
- Tiến hành tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn
Đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 381,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 27 và ngày 28 tháng 1 năm 2000
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận
và thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về
tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1999,
phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000;
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách
nhà nước năm 1999, dự toán ngân sách nhà nước,
phương hướng, nhiệm vụ thu chi năm 2000; báo cáo
thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện ngân
sách nhà nước năm 1999, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2000. Đồng thời, nghe
báo cáo chương trình công tác năm 2000 của Hội đồng
nhân dân tỉnh; các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân
dân tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
với các cơ quan nhà nước< Kỳ họp thông qua Nghị
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quyết về đánh giá tình hình năm 1999 và nhiệm vụ
năm 2000.
Nguồn: Hồ sơ số 87, Hôp số 13, Phông
số 03, Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Ngày 30 tháng 1 năm 2000
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm, làm việc
và chúc Tết Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình
Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp, Tổng
Bí thư Lê Khả Phiêu có buổi gặp mặt, nói chuyện với cán
bộ tỉnh Ninh Bình. Tổng Bí thư chỉ rõ: Tỉnh Ninh Bình đã
có nhiều tiến bộ; Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình
luôn đoàn kết vươn lên. Là một tỉnh nông nghiệp, có nhiều
di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nay Ninh Bình gắn
thêm công nghiệp, chắc chắn tỉnh sẽ có bước phát triển tốt.
Về dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Tổng Bí
thư lưu ý, phải có cách nhìn nhận và tổ chức làm thật chặt
chẽ, nhất là vấn đề giải quyết lao động, môi trường và vấn
đề ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, để xi măng Ninh
Bình không chỉ “thi thố tài năng” trong nước mà còn vươn
ra cạnh tranh với nước ngoài. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân
Canh Thìn, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chúc Đảng bộ, quân
và dân tỉnh Ninh Bình đón xuân mới với tinh thần mới và
vươn lên một cách mạnh mẽ hơn.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đi thăm mặt bằng xây
dựng Nhà máy Xi măng Tam Điệp và trồng cây lưu niệm
tại trụ sở Thị ủy Tam Điệp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 1-2-2000,
tr. 1, 4.
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Ngày 8 tháng 3 năm 2000
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác kiểm sát năm 2000
Chỉ thị số 19-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng,
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực
hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy đảng đối với Viện Kiểm sát nhân dân.
2. Công tác kiểm sát trong lĩnh vực hành chính -
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kinh tế - xã hội năm 2000, tập trung nâng cao chất lượng
kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm sát tuân
theo pháp luật trong lĩnh vực phục vụ nông, lâm, ngư
nghiệp, công nghiệp; cả khu vực kinh tế nhà nước, kinh
tế ngoài quốc doanh, các cơ sở kinh tế liên doanh, liên
kết với nước ngoài.
3. Các cơ quan bảo vệ pháp luật nâng cao hơn nữa
chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống
vi phạm pháp luật và tội phạm.
4. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở
cơ sở, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nội
bộ trong nhân dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 3 năm 2000
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 435-TB/TU
về làm đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương
Để tiếp tục đưa phong trào làm đường giao thông và
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kiên cố hóa kênh mương phát triển lên một bước mới, tích
cực và vững chắc, đảm bảo hiệu quả lâu dài, Thông báo số
435-TB/TU yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan triển
khai thực hiện tốt một số việc sau:
1. Mỗi thôn, xóm, xã, phường, huyện, thị xã phải xây
dựng quy hoạch, kế hoạch về làm đường giao thông và
kiên cố hóa kênh mương trong những năm tới.
2. Các cơ quan chức năng, nhất là ngành giao thông
vận tải, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, có
thiết kế mẫu cho từng loại đường, từng loại kênh mương,
giúp cơ sở căn cứ vào đó để thực hiện đảm bảo kỹ thuật,
thẩm mỹ, tránh lãng phí.
3. Việc huy động sức dân nhất thiết phải được đưa ra
bàn bạc dân chủ, công khai.
4. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và sơ bộ thanh toán
phần vốn hỗ trợ của Nhà nước đợt 1 vào đầu tháng 5-2000
cho các công trình đã hoàn thành; trên cơ sở đó có kế
hoạch chỉ đạo tiếp nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2000.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 423,
Cặp số 78, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 7 tháng 4 năm 2000
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU
về việc tổ chức Đại hội thi đua toàn tỉnh
Để chuẩn bị Đại hội thi đua toàn tỉnh, tiến tới Đại hội
thi đua toàn quốc, Chỉ thị số 20-CT/TU yêu cầu các cấp ủy
đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ
chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện tốt một số việc:
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- Tiếp tục phát động và có nhiều hình thức tổ chức
phù hợp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu
rộng và có hiệu quả.
- Tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiến hành Đại hội thi
đua toàn tỉnh vào tháng 10-2000.
- Để đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, trước
mắt là tổ chức tốt Đại hội thi đua; các cấp, các ngành củng
cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và bố trí cán
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bộ có năng lực, kinh nghiệm để làm công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và thực hiện chặt chẽ quy chế về
thi đua - khen thưởng.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch chỉ đạo Sở Văn
hóa Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng của
tỉnh về việc tuyên truyền sâu rộng cho công tác thi đua khen thưởng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 22 và ngày 23 tháng 4 năm 2000
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về thăm
và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc với Thủ tướng Phan Văn Khải, thay
mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Minh Tuyên, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã báo cáo về
tình hình kinh tế - xã hội năm 1999, kết quả thực hiện
nhiệm vụ quý I-2000 của tỉnh với Thủ tướng và đề xuất
với Chính phủ một số kiến nghị của tỉnh.
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Thủ tướng Phan Văn Khải đã biểu dương sự nỗ lực
của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên,
Ninh Bình vẫn là một tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ
bé, công nghiệp lạc hậu, chưa có mặt hàng đáng kể, thu
không đủ chi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn<,
trong khi thế mạnh của Ninh Bình là sản xuất nông
nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và du lịch. Do vậy,
Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình phải nhanh chóng cải
biến nền nông nghiệp lạc hậu, thuần nông, thuần lúa
thành nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Đẩy mạnh
sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng ngành nghề truyền
thống một cách có kế hoạch. Chú trọng đầu tư phát triển
kinh tế du lịch, xây dựng nông thôn mới, xây dựng
Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình,
Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm mặt bằng xây dựng
Nhà máy Xi măng Tam Điệp và đến dâng hương tại Đền
thờ Vua Đinh - đền thờ Vua Lê.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 25-4-2000,
tr. 1, 4.

Ngày 12 tháng 7 năm 2000
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình công tác 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2000; thống nhất kế hoạch chuẩn bị đại hội
đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV.
182

Chương II: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 1996-2000

1. Về đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2000,
Hội nghị khẳng định: Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển.
Sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân được mùa lớn, năng
suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 57,38 tạ/ha, sản lượng thóc
đạt 243.415 tấn. Cây công nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gia
súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản đều tăng so
với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 248/261 hợp tác xã
nông nghiệp được chuyển đổi theo luật, 111 hợp tác xã sau
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chuyển đổi đã đăng ký kinh doanh, đảm bảo được một số
khâu dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống của nông dân.
Sản xuất công nghiệp tăng khá. Giá trị sản xuất công
nghiệp địa phương (giá cố định năm 1994) đạt 213 tỷ đồng,
tăng 16,6% so với cùng kỳ 1999. Tổng vốn đầu tư xây dựng
cơ bản do địa phương quản lý ước đạt 123 tỷ đồng, tăng
gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 1999. Các công trình trọng
điểm bảo đảm được tiến độ thi công. Hoạt động thương
mại, du lịch, xuất nhập khẩu có chuyển biến bước đầu. Các
hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ. Đời sống nhân dân ổn
định và cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự
an toàn xã hội và công tác quốc phòng địa phương được
tăng cường. Các mặt hoạt động của hệ thống chính trị được
quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu
năm còn tồn tại những vấn đề chủ yếu cần khắc phục là: Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch chậm; trong nông nghiệp, việc
tiêu thụ sản phẩm khó khăn; trong công nghiệp, việc sắp
xếp lại và xếp hạng doanh nghiệp nhà nước còn chậm; tai
nạn giao thông, tệ nạn ma túy gia tăng; việc sửa chữa
khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, công tác cải
cách hành chính còn chậm<
183

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc
phục những hạn chế, tồn tại, trong 6 tháng cuối năm 2000,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ
cần tập trung triển khai thực hiện: Tập trung đẩy mạnh sản
xuất vụ mùa, đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ hợp lý, gắn
với mở rộng diện tích sản xuất vụ đông có hiệu quả. Tiếp
tục tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động của các doanh
nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng cơ bản,
đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Triệt
để khai thác các nguồn thu, đảm bảo vượt chỉ tiêu thu
ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị
và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Phát động mạnh
mẽ phong trào thi đua gắn với việc đăng ký các công trình
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
2. Về kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thống nhất quyết định triệu tập Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào tháng 1-2001 với
250 đại biểu chính thức.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 382,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 7 năm 2000
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU
về việc đổi mới và tăng cường công tác dân vận
của lực lượng vũ trang trong tình hình mới
Chỉ thị số 21-CT/TU yêu cầu các ban, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện
tốt những nội dung sau:
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1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ về
công tác dân vận trong giai đoạn mới, đổi mới các hình
thức dân vận cho phù hợp với từng đơn vị, sát với yêu cầu
nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương.
2. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa giữa
các đơn vị bộ đội địa phương và các đơn vị bộ đội quân
khu, của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn với cấp
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ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng địa phương
thông qua các đợt hành quân dã ngoại bằng những nội
dung thiết thực, hiệu quả.
3. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và
dân quân tự vệ gương mẫu chấp hành mọi chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi
đầu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, giữ gìn phẩm
chất lối sống.
4. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong
trào xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận, xây
dựng cụm dân cư tiên tiến, nâng cao dân trí, đấu tranh
ngăn chặn và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.
5. Các cấp ủy đảng cần có kế hoạch bồi dưỡng nâng
cao nghiệp vụ, trình độ chỉ huy và năng lực công tác dân
vận cho đội ngũ cán bộ các cấp để có đủ điều kiện thực
hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 409,
Cặp số 39, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2000
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Ủy ban
nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan, quán triệt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh đã sôi nổi thảo luận, nhất trí thông qua 5
nghị quyết: Nghị quyết về đánh giá tình hình 6 tháng đầu
năm 2000 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2000; Nghị quyết
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1999; Nghị
quyết phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Ninh Bình
đến năm 2010; Nghị quyết về việc quy định mức thu tiền
xây dựng trường, lớp học và học phí năm học 2000 - 2001 và
Nghị quyết về mức thu bằng tiền thay cho ngày công lao
động nghĩa vụ công ích hằng năm.
Nguồn: Hồ sơ số 88, Hộp số 13, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Ngày 4 tháng 8 năm 2000
Thành lập 2 xã mới của huyện Yên Mô
Ngày 4-8-2000, Chính phủ ban hành Nghị định số
29/2000/NĐ-CP về việc thành lập 2 xã mới của huyện Yên
Mô gồm: Xã Yên Hưng trên cơ sở 344,73ha diện tích tự
nhiên và 4.437 nhân khẩu của xã Yên Mỹ; xã Mai Sơn trên
cơ sở 452,8ha diện tích tự nhiên và 5.211 nhân khẩu của xã
Khánh Thượng. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã
Yên Mỹ có 474,03ha diện tích tự nhiên và 5.906 nhân khẩu;
xã Khánh Thượng có 878,1ha diện tích tự nhiên và 7.114
nhân khẩu.
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Ngày 2-9-2000, các xã mới sẽ chính thức ra mắt và đi
vào hoạt động.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 29-8-2000,
tr. 3.

Ngày 16 tháng 8 năm 2000
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo
tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình lần thứ XIV.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 383,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 13 tháng 10 năm 2000
Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị họp để bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy khóa XIII. Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Hội
nghị, hai đồng chí Lê Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Hồng
Minh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đã
trúng cử là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 384,
Cặp số 36, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 21 tháng 10 năm 2000
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I
Ngày 21-10-2000, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt
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trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu
nước và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân. Đại hội tiến hành tổng kết phong trào thi
đua yêu nước trong hơn 10 năm thực hiện công cuộc đổi
mới, đánh giá những kết quả, thành tích của Đảng bộ,
quân và dân tỉnh Ninh Bình trên các lĩnh vực phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó,
biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể điển hình,
tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I, tháng 10-2000
Ảnh: Tư liệu

Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình long trọng đón nhận
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà
nước tặng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; danh hiệu Anh hùng
Lao động trong thời kỳ đổi mới cho 4 đơn vị: Công ty Bê
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tông - Thép Ninh Bình, Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung,
Hợp tác xã Hợp Tiến, Trường Trung học phổ thông Lương
Văn Tụy; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Chính
phủ tặng các cá nhân: Đỗ Thị Liên - Giám đốc Công ty Bê
tông - Thép Ninh Bình, Đinh Thị Viềng - Giáo viên Trường
Trung học phổ thông Lương Văn Tụy, Phạm Thị Dệt - Phó
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen (huyện Yên
Khánh), Bùi Thị Xuyên - Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-10-2000,
tr. 1, 2.

Ngày 26 tháng 10 năm 2000
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết đại hội đảng
cấp cơ sở, triển khai đại hội đảng bộ huyện, thị xã
Báo cáo tình hình và kết quả chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ
sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Đến ngày 25-10-2000,
toàn tỉnh có 630/633 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội
(đạt 99,5%), trong đó có 142/144 xã, phường, thị trấn đã tiến
hành đại hội. Có 2 đảng bộ cơ sở chưa tiến hành đại hội là:
Đảng bộ xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư) và Đảng bộ phường
Nam Bình (thị xã Ninh Bình). Nhìn chung, các đảng bộ, chi
bộ cơ sở đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị
số 54-CT/TW, ngày 22-5-2000 của Bộ Chính trị và các văn
bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tạo sự phấn khởi, tin
tưởng, nhất trí cao trong toàn thể đảng viên. Báo cáo chính
trị trình đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở được chuẩn bị
khá tốt, cách viết ngắn gọn, cụ thể, phát huy được trí tuệ
của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và toàn dân. Một số
đảng bộ có những vấn đề phức tạp đã tập trung giải quyết,
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kết luận rõ ràng, công khai trước khi bước vào đại hội.
Những cán bộ, đảng viên có vi phạm đều được làm rõ, xử
lý kịp thời, nghiêm minh. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị
của đảng viên và nhân dân được xem xét, giải quyết sớm,
tạo sự thành công của đại hội. Các đại hội đã dành thời
gian thảo luận báo cáo chính trị tại đại hội và đóng góp ý
kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên, bầu
cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.
Về công tác nhân sự, đại hội đảng cấp cơ sở trong tỉnh
đã bầu được 3.254 cấp ủy viên cơ sở. Số cấp ủy viên mới
tham gia đạt 34,06%; cấp ủy viên là nữ đạt tỷ lệ 12,5%, cán
bộ trẻ là 4,6%, tuổi bình quân chung của cấp ủy cơ sở toàn
tỉnh là 44. Qua tổng hợp báo cáo, số cán bộ chủ chốt ở cơ
sở dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới nhưng không trúng
cử là 42 đồng chí, trong đó có 15 bí thư, 9 phó bí thư, 4 chủ
tịch ủy ban nhân dân, 5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân, 3
phó chủ tịch hội đồng nhân dân, 2 phó giám đốc sở và
tương đương, 1 giám đốc cấp huyện.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-10-2000,
tr. 1, 4.

Ngày 3 tháng 12 năm 2000
Thành lập Đảng bộ Biên phòng tỉnh Ninh Bình1
Ngày 3-12-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Quyết định số 01-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Biên
_______________
1. Ngày 23-7-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định
số 621-QĐ/TU về việc đổi tên tổ chức đảng Đảng bộ Biên phòng tỉnh,
theo đó, Đảng bộ Biên phòng tỉnh đổi tên thành Đảng bộ Bộ đội Biên
phòng tỉnh.
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phòng tỉnh Ninh Bình1. Đảng bộ Biên phòng tỉnh trực
thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở chuyển giao
Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Ninh Bình, trực
thuộc Đảng bộ huyện Kim Sơn và các đảng viên từ các cơ
quan, đơn vị khác được về công tác trong các cơ quan, đơn
vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Biên phòng tỉnh
gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm 2000
tra Đảng ủy 5 đồng chí. Đồng chí Lê Xuân Giang, Chính ủy
19934
Bộ đội Biên phòng tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư
Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng
chí Phạm Văn Thịnh, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng
tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy Biên phòng
tỉnh được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc và bố
trí cán bộ của Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng,
hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự Trung ương.
Nguồn: Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 12 năm 2000
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XIII; kiểm điểm cá nhân cấp ủy và thảo luận về
nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2001 - 2005.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 385,
Cặp số 37, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

_______________
1. Ngày 1-6-2010, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số
1881/QĐ-BQP về việc thành lập Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Ninh Bình.
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Ngày 20 tháng 12 năm 2000
Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIII
Hội nghị họp, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2000, phương hướng, nhiệm vụ năm 2001 và
thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIV.
Nguồn: Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 386,
Cặp số 37, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2000
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân khóa XI nghe và xem
xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình
hình kinh tế - xã hội năm 2000, phương hướng, nhiệm vụ của
năm 2001; tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2000,
dự toán ngân sách nhà nước năm 2001; tình hình thi hành án
dân sự năm 2000, nhiệm vụ năm 2001. Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng
nhân dân tỉnh năm 2000, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm
2001 và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ 4.
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã tập trung
nghiên cứu, xem xét, thống nhất cao và thông qua Nghị quyết
về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2000 và nhiệm vụ
năm 2001; Nghị quyết về nâng mức phụ cấp cho giáo viên
mầm non ngoài biên chế; Nghị quyết về quy định số lượng
công an viên, mức phụ cấp hằng tháng đối với công an viên ở
xã, thị trấn và điều chỉnh mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ
thuộc xã, phường, thị trấn, trưởng thôn (xóm, phố).
Nguồn: Hồ sơ số 89, Hộp số 13, Phông số 03,
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo Ninh
Bình, số 2280, ngày 29-12-2000, tr. 1, 4.
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Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 1 năm 2001
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2001 - 2005
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV
được tổ chức với sự có mặt của 250 đảng viên đại diện cho
hơn 4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh tham dự. Đồng chí Lê
Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Xuân Tùng, Ủy viên Bộ
Chính trị, đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh khóa XIII (1996 - 2000), Đại hội khẳng định: Đảng bộ
và quân dân toàn tỉnh đoàn kết phấn đấu đạt được nhiều
kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng
khá. Cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường. Các hoạt
động văn hóa có chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân
được ổn định và nhiều mặt được cải thiện. Quốc phòng - an
ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng
cường. Trong 5 năm 1996 - 2000, tốc độ tăng trưởng bình
quân GDP là 8,12%, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp
tăng 5,28%, công nghiệp tăng 15,12%, dịch vụ tăng 9,72%.
Sản xuất nông nghiệp phát triển, từ năm 1996 đến năm 2000,
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sản lượng lương thực đạt 455 ngàn tấn, bình quân lương
thực đạt 504 kg/năm/người, bình quân thu nhập trên 1ha
canh tác đạt 21 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công
nghiệp địa phương tăng 13%. Hai ngành công nghiệp mũi
nhọn là sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến hàng nông
thuỷ sản đều tăng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 7 triệu USD,
vượt chỉ tiêu 6%. Các ngành văn hóa, giáo dục, khoa học
công nghệ, y tế< phát triển tốc độ khá; tỷ lệ phát triển dân
số 1%. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, toàn
Đảng bộ có 42.651 đảng viên, sinh hoạt tại 636 tổ chức cơ sở
đảng. Các tổ chức cơ sở đảng coi trọng chất lượng và
phương thức sinh hoạt; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy
đảng được nâng lên. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính
trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể tích cực hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Song, cơ cấu nền kinh tế chưa đạt so với mục tiêu đã
đề ra, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng chỉ đạt 5,3% (chỉ
tiêu Đại hội XIII là 6 - 7%) Một số dự án công nghiệp
không thực hiện được. Việc xây dựng quan hệ sản xuất
mới chưa được quan tâm đầy đủ. Nhiều vấn đề xã hội bức
xúc giải quyết chưa tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính
quyền, đoàn thể còn những hạn chế so với yêu cầu nhiệm
vụ mới.
Đại hội đề ra phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2001 - 2005: Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và
sức sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục
sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế
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bảo đảm bền vững, có hiệu quả tạo ra bước chuyển mới về
cơ cấu kinh tế, tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và tiếp thu
tiến bộ khoa học, công nghệ, khai thác, phát huy nội lực,
tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chú trọng quan hệ
sản xuất mới; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tăng
cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị,
trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận và các
đoàn thể; tổ chức thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo, giúp đỡ

của Trung ương, chủ động liên doanh, liên kết với các tỉnh 2001
19934
bạn và nước ngoài; cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng
tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2001-2005, tháng 1-2001
Ảnh: Tư liệu
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Đại hội đề ra những mục tiêu chủ yếu trong 5 năm
2001 - 2005:
- Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 8% bình quân hằng năm.
- Giá trị bình quân nông nghiệp tăng 4%, công nghiệp
và xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 11%.
- Đến năm 2005, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 40%,
công nghiệp và xây dựng 30%, dịch vụ 30%.
- Sản lượng lương thực quy thóc bình quân mỗi năm
đạt 46 vạn tấn.
- Giá trị thu nhập trên 1ha canh tác bình quân đạt 24
triệu đồng/năm.
- Giá trị xuất khẩu đến năm 2005 đạt 50 triệu USD.
- Mỗi năm giải quyết việc làm cho 12.000 người.
- Số hộ nghèo còn dưới 7%, cơ bản không còn hộ đói.
- Mức giảm sinh bình quân 0,30/00.
- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đến năm 2005 đạt
160 tỷ đồng.
- Bình quân GDP đầu người năm 2005 tăng gấp 1,4 lần
so với năm 2000.
- Cơ bản hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào
năm 2003.
- Phấn đấu đến năm 2005 có 90% số xã có trạm bưu
điện - văn hóa; 100% địa bàn dân cư trong tỉnh được phủ
sóng phát thanh, truyền hình; 60% hộ gia đình trong tỉnh
được dùng nước sạch.
- 80% đường giao thông nông thôn được rải nhựa hoặc
bê tông, 60% kênh tưới được kiên cố hóa.
- 80% số đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh;
chính quyền trong sạch, vững mạnh; đoàn thể vững mạnh.
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Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV)
gồm 45 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 15 đại biểu chính
thức, 2 đại biểu dự khuyết.

2001
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2001-2005
Ảnh: Tư liệu

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu đồng chí
Phạm Minh Tuyên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng
chí Bùi Văn Thành và đồng chí Lê Minh Hồng được bầu
làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
gồm 7 đồng chí.
Nguồn: Tỉnh ủy Ninh Bình: Văn kiện Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2001 - 2005.
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Ngày 11 tháng 1 năm 2001
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo kế hoạch
đầu tư xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách năm 2001
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý
kiến chỉ đạo:
Về đầu tƣ xây dựng cơ bản: Các cấp, các ngành cần coi
trọng mọi nguồn vốn, bảo đảm các nguồn vốn được quản
lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Năm
2001, đầu tư xây dựng cơ bản phải quán triệt quan điểm
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nguyên tắc, tập trung, dứt điểm và hiệu quả. Chỉ tập trung
vốn cho các công trình trọng điểm, công trình cấp thiết đã
ghi trong kế hoạch cần làm trước để sớm phát huy hiệu
quả. Về danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản
năm 2001: Tập trung cho các công trình trọng điểm như
kênh cứng đường 12B Gia Viễn, dự án nuôi tôm công
nghiệp vùng ven biển Kim Sơn, làm cầu vượt quốc lộ 10, kè
bờ Tây sông Vân, đặc biệt chú trọng công trình xây dựng
Nhà máy Xi măng Tam Điệp. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp
trụ sở làm việc của một số cơ quan. Thanh toán dứt điểm
một số công trình nằm trong kế hoạch được phê duyệt đã
hoàn thành, đưa vào sử dụng từ những năm trước. Năm
2001, chưa làm kênh tưới Hồ Thác La, trạm bơm Đông
Thượng (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô), đường Nam
Thành (thị xã Ninh Bình) và một số công trình khác. Tạo
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công đối với
những công trình do Trung ương trực tiếp đầu tư.
Về thu, chi ngân sách năm 2001: Phải triệt để khai thác
các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời,
đồng thời nuôi dưỡng các nguồn thu và tìm nguồn thu
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mới; có cơ chế trích, thưởng rõ ràng đối với các địa
phương, đơn vị thu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc
phân bổ ngân sách cho các cấp, các ngành phải đảm bảo
nguyên tắc “Dân chủ, công khai, công bằng và hợp lý”.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát trong
việc thu, chi ngân sách, thực hiện chính sách tiết kiệm,
kiên quyết xuất toán những khoản thu, chi không hợp lý,
không có trong dự toán.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 552,
Cặp số 57, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 18 tháng 1 năm 2001
Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và chúc Tết
tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 18-1-2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương về
thăm và chúc Tết Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình.
Sau khi nghe đồng chí Phạm Minh Tuyên, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh trong năm 2000, Chủ tịch nước đánh giá cao những
kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được và mong muốn Đảng
bộ, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn
kết, hăng hái thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước gửi lời thăm
hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-1-2001,
tr. 1, 4.
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Ngày 22 tháng 1 năm 2001
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm và chúc Tết
tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 22-1-2001, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm và
chúc Tết Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình. Tại buổi
làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe báo
cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Tổng Bí thư chúc
mừng những thành tựu Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh
Bình đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2000.
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Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình
đoàn kết, phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong năm mới
2001. Đến thăm thị xã Tam Điệp, Tổng Bí thư nhấn mạnh:
Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có kế hoạch đẩy mạnh
phát triển sản xuất những mặt hàng thủ công xuất khẩu có
giá trị kinh tế cao.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 29-01-2001,
tr. 1.

Ngày 1 tháng 2 năm 2001
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác kiểm sát năm 2001
Chỉ thị số 02-CT/TU yêu cầu các cấp, các ngành thực
hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung
ương, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật
tự an toàn xã hội.
2. Nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát văn bản quy
phạm pháp luật, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
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lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, việc các tổ chức, cá
nhân được giao quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ với
Nhà nước.
3. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác
đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
4. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở
cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh
chấp trong nội bộ nhân dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 6 tháng 2 năm 2001
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết
về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phân công công tác các
đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Về Chƣơng trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các
vấn đề trọng tâm sau:
1. Nâng cao nhận thức, làm rõ nội dung, phương
pháp, bước đi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn, tạo bước chuyển biến mới về cơ cấu
kinh tế, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới, đảm bảo cho các
thành phần kinh tế phát triển theo định hướng kinh tế
quốc doanh làm chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể làm nền
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tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế
khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự
quản lý của Nhà nước.
3. Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, phấn đấu giảm dần mất cân đối về thu,
chi ngân sách trên địa bàn.
4. Tập trung lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
bức xúc.
5. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo
trật tự, an toàn xã hội.
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6. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
thực hiện tốt quy chế dân chủ từ cơ sở đến tỉnh.
7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng
gắn với cải cách hành chính, xóa bỏ thủ tục hành chính
phiền hà.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 526,
Cặp số 53, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 8 tháng 2 năm 2001
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về
những chủ trương, giải pháp lớn trong việc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2001, đồng thời, thống
nhất để đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh. Căn cứ vào tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh,
đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giới thiệu đồng
chí Lê Minh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy để Hội đồng nhân
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dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội
đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức
danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả, đồng chí
Lê Minh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được 100% số phiếu
bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-1-2001,
tr. 1, 4.

Ngày 20 tháng 2 năm 2001
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai công tác phổ cập
giáo dục tiểu học - chống mù chữ (1991 - 2000)
Ngày 20-2-2001, Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập
giáo dục tiểu học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm
triển khai công tác phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù
chữ (1991 - 2000), phát động phổ cập giáo dục trung học
cơ sở giai đoạn (2001 - 2010). Trong 10 năm tiến hành
phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, các địa phương
đã huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường và
học viên còn mù chữ đến lớp. Hằng năm, trẻ em trong độ
tuổi vào lớp 1 đạt 99%. Bên cạnh đó, các loại hình lớp
như lớp ghép, lớp 100 tuần, lớp linh hoạt, lớp tình
thương được thành lập nhằm huy động trẻ em đi học
không đúng độ tuổi, hoặc đã bỏ học đến lớp. 8 huyện, thị
xã và 144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn quốc
gia về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ; 5
huyện, thị được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ
cập trung học cơ sở.
Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong công
tác phổ cập giáo dục tiểu học trong thời gian tới: Tập
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trung thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ
tuổi. Đẩy mạnh học tập chuyên đề sau xóa mù chữ và bổ
túc tiểu học nhằm chống tái mù chữ, tăng cường xóa mù
chữ cho độ tuổi dưới 35. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục
trung học cơ sở, phấn đấu dến năm 2004, tỉnh hoàn thành
phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-2-2001,
tr. 1.

Ngày 28 tháng 3 năm 2001

2001
19934

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 23-CT/TU
về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị
về công tác tôn giáo trong tình hình mới
Thông báo số 23-TB/TU yêu cầu các Ban, Ban Cán sự
Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc
có kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Nắm chắc tình hình tư tưởng của đồng bào, chức sắc
tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách tôn
giáo của Đảng và Nhà nước trong nhân dân.
2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
3. Không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ
động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi
âm mưu của các thế lực thù địch hoạt động hòng lợi dụng,
chia rẽ tôn giáo.
4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tăng
cường công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo, hòa
nhập cùng cộng đồng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-4-2001,
tr. 1, 4.
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Ngày 4 tháng 4 năm 2001
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp
và đổi mới doanh nghiệp nhà nước
Hội nghị đánh giá công tác sắp xếp và đổi mới doanh
nghiệp nhà nước ở tỉnh trong thời gian qua đã đạt được
những kết quả bước đầu. Từ 62 doanh nghiệp đến nay còn
46 doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp sau khi được tổ
chức, sắp xếp lại đã sớm ổn định, đi vào sản xuất, có
doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thu hút thêm lao động.
Tuy nhiên, kết quả vẫn còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp
nhà nước vẫn còn khó khăn, lúng túng, hiệu quả kinh
doanh thấp, thua lỗ kéo dài, kể cả một số doanh nghiệp
mới được đầu tư. Nguyên nhân là do thiết bị, máy móc lạc
hậu; khó khăn về thị trường; thiếu vốn, nhất là vốn lưu
động; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý doanh
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu; vai trò quản lý nhà
nước đối với doanh nghiệp của các sở, ngành chưa được
coi trọng.
Hội nghị đặt ra một số yêu cầu đối với công tác sắp
xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước: Phải triển khai
tích cực nhưng phải thận trọng, có bước đi thích hợp,
nhất là các doanh nghiêp phải chuyển đổi hình thức sở
hữu, giải thể hoặc phá sản; làm tốt công tác tư tưởng, bảo
đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, không
gây biến động về xã hội; quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà
nước, đất đai, mặt bằng doanh nghiệp theo đúng quy
định của pháp luật.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với phương án
tổ chức sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp do Ban Đổi mới
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quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh nêu ra. Riêng năm
2001, Hội nghị thống nhất thực hiện sắp xếp đối với các
doanh nghiệp theo hướng sau:
- Thực hiện cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp:
Công ty Phát hành sách và Công ty Xây dựng, khai thác
than qua lửa.
- Giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao
động đối với các doanh nghiệp: Công ty Công trình giao
thông, Công ty Cơ khí công nghiệp, Công ty Xây lắp điện,
Công ty Vật tư nông nghiệp và Công ty Thương nghiệp
tổng hợp.
- Thực hiện phá sản đối với các doanh nghiệp: Công ty
Thủy sản, Công ty Khách sạn du lịch Ninh Bình; Công ty
Nước giải khát Hoa Lư.
- Sáp nhập Công ty Khách sạn Non Nước vào Công ty
Du lịch Ninh Bình.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước trong diện phải tổ
chức sắp xếp lại, Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu,
xem xét cụ thể để áp dụng các phương thức chuyển đổi
thích hợp như cổ phần hóa, chuyển giao cho tập thể người
lao động<
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Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 557,
Cặp số 57, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 3 và ngày 4 tháng 7 năm 2001
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về thăm
và tiếp xúc cử tri tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 3-7-2001, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thông báo kết quả
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Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa X với các đồng chí cán bộ chủ
chốt của tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình
hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,
giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối
năm 2001 của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự
đoàn kết nhất trí của Đảng bộ tỉnh và nhấn mạnh: “Đoàn
kết là vấn đề sống còn của Đảng, muốn đoàn kết phải giữ
vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là một bài học
lớn cho các đảng bộ”.
Ngày 4-7-2001, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và
các đồng chí đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1
của tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc với đại diện cử tri của thị
xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 4-7-2001,
tr. 1, 4 và Báo Ninh Bình, ngày 6-7-2001,
tr. 1, 3.

Ngày 18 tháng 7 năm 2001
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và Báo cáo
tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2001, chương trình
công tác 6 tháng cuối năm 2001 của Tỉnh ủy.
1. Về chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại
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biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
đồng thời bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề cả về mục
tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương
trình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất những
chƣơng trình lớn cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong 5
năm 2001 - 2005 là:
- Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện theo
hướng sản xuất hàng hóa.
- Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
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nghiệp.
- Chương trình phát triển dịch vụ và kinh tế đối ngoại.
- Chương trình thu ngân sách và thu hút các nguồn
vốn đầu tư cho phát triển.
- Chương trình phát triển văn hóa - xã hội, ổn định và
nâng cao đời sống nhân dân.
- Chương trình quốc phòng - an ninh.
- Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh.
2. Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Ninh Bình đến năm 2010: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ
bản đồng ý với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng
thời lưu ý một số vấn đề về giải pháp thực hiện cần
nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính khả thi
trong quy hoạch và trình ra Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XI thảo luận, quyết định để tổ chức quản lý
và thực hiện tốt quy hoạch.
3. Về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, chƣơng trình
công tác 6 tháng cuối năm 2001, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh thống nhất đánh giá: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Vụ
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lúa đông xuân tiếp tục được mùa, năng suất bình quân đạt
57,9 tạ/ha; sản lượng thóc đạt 247,2 nghìn tấn. Sản xuất
công nghiệp địa phương có mức tăng khá (tăng 18,8% so
với cùng kỳ năm 2000). Các hoạt động văn hóa, xã hội có
tiến bộ, đời sống nhân dân được ổn định và cải thiện, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ
thống chính trị được củng cố tăng cường.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ
chủ yếu cho 6 tháng cuối năm 2001: Đẩy mạnh sản xuất vụ
mùa; triển khai tích cực công tác sắp xếp và đổi mới nâng
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp
nhà nước, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các
thành phần kinh tế khác hoạt động đúng hướng, có hiệu
quả; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; đẩy mạnh các hoạt
động văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình;
tăng cường hơn nữa công tác quốc phòng, an ninh trong
tình hình mới<
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 527,
Cặp số 53, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2001
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về
việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
1999 - 2004 đối với đồng chí Bùi Văn Thắng để nhận
nhiệm vụ khác; Nghị quyết phê chuẩn quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2010;
Nghị quyết về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học
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cơ sở và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
Nghị quyết về quy định thu học phí và tiền xây dựng
trường, lớp năm học 2001 - 2002 và các năm tiếp theo; Nghị
quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2000.
Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung
đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn
phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh làm Ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 1999 - 2004.
Nguồn: Hồ sơ số 90, Hộp số 13, Phông số
03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
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Ninh Bình, ngày 27-7-2001, tr. 1, 2.

Ngày 11 tháng 10 năm 2001
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Tại Hội nghị, các đại biểu kiểm điểm, đánh giá kết
quả hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)
(khóa VIII); thống nhất nội dung, giải pháp tiếp tục thực
hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thảo luận
thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành các
hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong toàn khóa.
Về đánh giá kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII), Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh thống nhất nhận định: Qua hai năm triển khai
thực hiện, tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu,
quan trọng, song cuộc vận động vẫn chưa đạt yêu cầu đề
ra. Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu
quả, trong những năm tới, cần tập trung thực hiện một số
nội dung, giải pháp:
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- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về Nghị
quyết Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII), trên cơ sở đó,
quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIV.
- Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức,
lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của
các cấp, các ngành.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình các tổ chức
cơ sở đảng hiện nay, có kế hoạch và giải pháp cụ thể củng
cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ
chức cơ sở đảng, tập trung giải quyết các tổ chức cơ sở
đảng yếu kém, có vấn đề nổi cộm, đẩy mạnh phong trào
xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 528,
Cặp số 53, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 11 năm 2001
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU
về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh,
chất lượng chính trị cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong thời kỳ mới
Chỉ thị số 04-CT/TU nêu rõ: Yêu cầu các cấp, các
ngành tập trung làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng
toàn dân trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 62CT/TW, ngày 12-2-2001 của Bộ Chính trị.
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2. Tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức lực lượng dân quân
tự vệ theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ, các văn
bản pháp lệnh hiện hành, vận dụng phù hợp với thực tiễn
từng địa phương, cơ sở.
3. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp
luật, tăng cường bản chất cách mạng và ý thức giác ngộ
giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.
4. Tăng cường đủ số lượng đảng viên, làm tốt công tác
phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng
đội ngũ dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng,
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trình độ, năng lực toàn diện, nhất là năng lực công tác
quân sự, quốc phòng và công tác dân quân tự vệ.
5. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm cho hoạt động của
dân quân tự vệ đạt kết quả cao.
6. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo tập
trung, thống nhất về mọi mặt đối với công tác quân sự,
quốc phòng và công tác dân quân tự vệ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 12 năm 2001
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất
một số vấn đề:
1. Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng thị xã Ninh
Bình giai đoạn 2001 - 2020 và xây dựng quảng trƣờng của tỉnh:
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- Quy hoạch chung thị xã Ninh Bình được Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 1994, nhưng do tình hình
kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi nên có những điểm
trong quy hoạch không còn phù hợp, do đó cần điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch mở rộng thị xã Ninh Bình giai
đoạn 2001 - 2020. Quy hoạch mới chỉ rõ định hướng lâu
dài, đảm bảo tính khả thi cao, sử dụng đất đai hợp lý, quy
mô dân số phù hợp, cân bằng môi trường sinh thái, gắn
phát triển đô thị với bảo đảm quốc phòng, đảm bảo
nguyên tắc tập trung, dứt điểm, chú ý đến tính lịch sử cụ
thể, không chia cắt xáo trộn lớn để đến năm 2010 thị xã
Ninh Bình trở thành đô thị loại III với quy mô thị xã Ninh
Bình gồm 8 phường và 6 xã: Ninh Sơn, Ninh Phúc, Ninh
Phong, Ninh Khánh, Ninh Tiến, Ninh Nhất (thuộc huyện
Hoa Lư).
- Quảng trường của tỉnh phải được xây dựng ở nơi có
không gian rộng, thuận tiện đáp ứng được yêu cầu về tổ
chức các hoạt động đông người, thuận tiện, an toàn cho
nhân dân và cán bộ tham gia các hoạt động lớn tại quảng
trường. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí xây dựng
quảng trường tại khu vực phía bắc phường Đông Thành,
thị xã Ninh Bình.
2. Về chƣơng trình phát triển kinh tế du lịch của tỉnh đến
năm 2010: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh
giá những kết quả ngành Du lịch đã đạt được, cũng như
những khó khăn, yếu kém, nguyên nhân của những yếu
kém trong hoạt động du lịch của tỉnh. Đồng thời, xác định
rõ những quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu về phát
triển du lịch của tỉnh đến năm 2005, định hướng phát triển
du lịch đến năm 2010, nhằm đưa kinh tế du lịch thực sự
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trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp
thu ý kiến của Tỉnh ủy, ra nghị quyết về phát triển du lịch
từ nay đến năm 2010 để chỉ đạo tổ chức thực hiện.
3. Hội nghị thảo luận, thông qua Quy chế làm việc của Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIV); đồng ý đồng chí Lê Minh
Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIV);
bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Ủy
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viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIV).
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 529,
Cặp số 53, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 18 tháng 12 năm 2001
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU
về phát triển du lịch từ nay đến năm 20101
_______________
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Ủy ban nhân
dân, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản nhằm đẩy
mạnh phát triển kinh tế du lịch như:
- Ngày 4-12-2001, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
2682/2001/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát
triển du lịch Ninh Bình.
- Ngày 10-4-2002, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
568/2002/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ưu đãi, đầu tư
vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Ngày 9-10-2002, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1811/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hành động du lịch
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2002 - 2005.
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Nghị quyết số 03-NQ/TU đã nêu rõ thực trạng tình
hình hoạt động du lịch của tỉnh, những kết quả đạt được,
những khuyết điểm, yếu kém. Trên cơ sở đó, đề ra những
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát
triển du lịch.
Về mục tiêu tổng quát: Tập trung khai thác tiềm năng, thế
mạnh phong phú về cảnh quan thiên nhiên, về di tích lịch
sử, kiến trúc, về điều kiện giao thông thuận lợi, những cơ sở
_______________
- Ngày 11-8-2004, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1876/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư)
xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Tràng An.
- Ngày 14-12-2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định
số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ
sung Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động thời kỳ 2006 - 2010 và định
hướng đến năm 2020.
- Năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1556/2006/QĐ-UBND về việc Quy định về ưu đãi, đầu tư vào các khu
công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thay thế cho
Quyết định số 568/2002/QĐ-UBND.
- Ngày 31-8-2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
2025/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu núi chùa
Bái Đính thuộc Khu du lịch sinh thái Tràng An.
- Ngày 17-12-2007, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
2845/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch
Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
- Ngày 12-12-2008, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết
số 13/2008/NQ-HĐND về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút
đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình.
- Ngày 17-12-2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số
45/KH-UBND về việc đào tạo nhân lực cho các cơ sở lưu trú trên địa
bàn tỉnh từ năm 2009 - 2015.
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vật chất đã được đầu tư xây dựng và những kinh nghiệm đã
có, tạo bước phát triển mới về du lịch trong những năm tới.
Làm tốt việc xây dựng và thực hiện quy hoạch các điểm du
lịch, trước hết là Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, cố đô
Hoa Lư và trung tâm thị xã Ninh Bình, Khu du lịch sinh thái
hồ Đồng Chương, từng bước quy hoạch và khai thác các nơi
khác một cách vững chắc, có hiệu quả, đồng thời đảm bảo
tốt dịch vụ khách sạn, hàng lưu niệm, tạo điều kiện thuận lợi
và hấp dẫn đối với khách tại các điểm du lịch và nơi ăn nghỉ,
vui chơi, giải trí để thu hút khách đến ngày một đông và ở
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lại dài ngày. Phấn đấu đến năm 2005, giá trị kinh tế du lịch
và các ngành kinh tế dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 30% trong
cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, tạo đà vững chắc cho phát
triển du lịch những năm tiếp theo.
Nghị quyết chỉ rõ các nhiệm vụ và giải pháp lớn:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng
cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân
dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, triển vọng phát triển và
hiệu quả kinh tế, xã hội của du lịch.
2. Rà soát, bổ sung các quy hoạch về du lịch.
3. Huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư vào xây
dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa, tôn tạo các di tích, danh
thắng, các khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, hình thành
mạng lưới du lịch đa dạng, phong phú của tỉnh.
4. Có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần
kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh du lịch.
5. Đa dạng hóa các loại hình du lịch, làm tốt các khâu
trong kinh doanh du lịch.
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6. Khuyến khích đẩy mạnh sản xuất các hàng thủ công
mỹ nghệ có chất lượng cao để phục vụ du khách.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, mở
rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế.
8. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ,
công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 696,
Cặp số 81, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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NĂM 2002
Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1 năm 2002
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về
nhiệm vụ năm 2002; Nghị quyết về việc phê chuẩn chính
sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công
nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc
nâng mức trợ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh
xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về việc quyết định chủ
trương cho lập dự án sử dụng đất đầu tư cơ sở hạ tầng và
làm nhà để bán hoặc cho thuê, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ
tầng ở thị xã Ninh Bình và thị xã Tam Điệp; Nghị quyết về
điều chỉnh mức thu học phí, thu tiền xây dựng ở các
trường phổ thông dân lập.
Nguồn: Hồ sơ số 91, Hộp số 13, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 25-1-2002, tr. 1, 4.

Ngày 7 tháng 3 năm 2002
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU
về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XI
Chỉ thị số 07-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng
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đoàn, ban cán sự đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ
chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện
tốt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng và Nhà
nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI.
2. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-UBBC,
ngày 19-2-2002 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh
Ninh Bình, làm tốt công việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử,
thực sự phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của các cấp,
các ngành, các tầng lớp nhân dân.
3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo xây dựng
kế hoạch chi tiết, đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với chính
quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành tốt
công tác mặt trận trong cuộc bầu cử theo đúng nội dung,
nhiệm vụ.
4. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện,
thị ủy tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và Ban Bầu
cử lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo
các điều kiện và phương tiện phục vụ cuộc bầu cử.
5. Chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
6. Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, các cấp, các ngành
phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 31 tháng 3 năm 2002
Lễ kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh và 55 năm thành lập
Tỉnh đội dân quân Ninh Bình
Ngày 31-3-2002, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức lễ kỷ
niệm 10 năm tái lập tỉnh (1992 - 2002) và 55 năm thành lập
Tỉnh đội dân quân Ninh Bình (nay là Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh) (1947 - 2002) tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Đồng
chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, về dự.
Diễn văn kỷ niệm nêu bật những kết quả, thành tựu và bài
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học kinh nghiệm 10 năm tái lập tỉnh; thành tích của lực
lượng vũ trang tỉnh hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng
thành. Tại lễ kỷ niệm, 9 đơn vị: xã Gia Lập, Gia Phong, Gia
Tân (huyện Gia Viễn); xã Yên Quang (huyện Nho Quan);
xã Khánh Cư, Khánh Thiện (huyện Yên Khánh); xã Yên
Mạc (huyện Yên Mô); Nông trường Quốc doanh Đồng
Giao và Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã
được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 1-4-2002,
tr. 1, 3.

Ngày 25 tháng 4 năm 2002
Trường Mầm non xã Ninh Sơn tổ chức lễ đón nhận
Danh hiệu Trường Mầm non chuẩn quốc gia đầu tiên
trong cả nước
Ngày 25-4-2002, Trường Mầm non xã Ninh Sơn tổ
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chức lễ đón nhận danh hiệu Trường Mầm non đạt chuẩn
quốc gia. Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo
dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở,
ban, ngành, các huyện, thị xã trong toàn tỉnh cùng với
lãnh đạo ngành giáo dục của 20 tỉnh, thành phố vùng
đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung. Trường Mầm non Ninh
Sơn được thành lập năm 1982, là một trong những trường
trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. Từ khi thành lập,
trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến, tiên tiến xuất
sắc của tỉnh. Năm học 1987 - 1988, trường được Thủ tướng
Chính phủ tặng bằng khen, các năm học 1992 - 1993, 1999 2000 trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao
động hạng Ba. Tháng 2-2002, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của
trường đạt chuẩn quốc gia, Trường Mầm non Ninh Sơn đã
đạt 5 tiêu chuẩn ở mức khá và xuất sắc và được Bộ Giáo
dục và Đào tạo công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn
quốc gia đầu tiên trong cả nước.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 29-4-2002,
tr. 1, 3.

Ngày 19 tháng 5 năm 2002
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
Ngày 19-5-2002, cử tri tỉnh Ninh Bình tham gia bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XI. Toàn tỉnh có 2 đơn vị bầu cử,
gồm 549.340 cử tri, trong đó có 546.051 cử tri đi bỏ phiếu
(đạt tỷ lệ 99,4%), bầu đủ số lượng 6 đại biểu Quốc hội
khóa XI.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-5-2002,
tr. 1, 4.
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Ngày 5 tháng 7 năm 2002
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình
công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 2002 và thảo luận một số vấn đề về công tác
cán bộ.
Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2002, Hội nghị
khẳng định: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, vụ lúa đông
xuân đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay,
cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch
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và đạt được những kết quả bước đầu. Toàn tỉnh gieo cấy
42.422ha, năng suất bình quân ước đạt 59 tạ/ha, tăng
1,9%, sản lượng lúa đạt trên 250,3 ngàn tấn, tăng 1,3% so
với vụ đông xuân 2001. Toàn tỉnh có 252/256 hợp tác xã
chuyển đổi theo Luật hợp tác xã, trong đó 145 hợp tác xã
đã đăng ký kinh doanh. Sản xuất công nghiệp tăng khá.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thành lập Ban
Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh. Giá trị sản xuất
công nghiệp 6 tháng đầu năm 2002 (giá cố định năm 1994)
ước đạt 588 tỷ đồng, trong đó công nghiệp trung ương
đạt 263,6 tỷ đồng, công nghiệp địa phương đạt 324,4 tỷ
đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản tăng mạnh, công tác giao
thông vận tải, bưu điện và điện lực có nhiều cố gắng.
Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ có chuyển biến.
Công tác tài chính, tiền tệ, tín dụng có chuyển biến tích
cực. Các hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ, bám sát
phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
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Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2002, Hội
nghị chỉ rõ:
- Tập trung kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, phấn
đấu vụ mùa giành thắng lợi, bảo đảm an toàn lương thực.
- Đẩy nhanh công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 3 (khóa IX).
- Triển khai và thực hiện tốt đợt kiểm tra công tác xây
dựng cơ bản theo Quyết định số 273/QĐ-TTg, ngày 12-42002 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 951/QĐUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chống thất thu,
đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt và vượt dự toán
năm 2002.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển
khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 2-12002 của Bộ Chính trị về một số công tác tư pháp trọng
tâm trong thời gian tới.
- Tổ chức tốt kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp theo
quy định.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 530,
Cặp số 53, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2002
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của các
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ngành và nghe Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh báo
cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI vào ngày
19-5-2002, tỉnh Ninh Bình đã bầu đủ số lượng 6 đại biểu
Quốc hội đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định và hướng
dẫn. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện
mục tiêu xây dựng trường mầm non, trường tiểu học,
trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Nguồn: Hồ sơ số 92, Hộp số 13, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 12-7-2002, tr. 1, 4.
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Ngày 27 tháng 7 năm 2002
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về thăm
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27-7-1947 - 27-7-2002), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Văn An cùng đoàn công tác của Quốc hội, Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội đã về thăm, tặng quà cho cán bộ
và thương binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh
Nho Quan. Đoàn đã nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo
tóm tắt thành tích của Trung tâm qua 37 năm xây dựng
và trưởng thành. Với những thành tích đạt được, Trung
tâm đã được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương
Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba) và 3 Huân chương Lao
động (hạng Nhất, Nhì, Ba).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 29-7-2002,
tr. 1, 4.
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Ngày 29 tháng 8 năm 2002
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận báo cáo tự kiểm điểm của tập thể Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TW,
Kế hoạch số 02-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương về lãnh
đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực
hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính
trị về những điều đảng viên không được làm và tổng kết 22
năm thực hiện Chỉ thị số 83-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IV)
về phát thẻ đảng viên.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 531,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 9 năm 2002
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Hội nghị họp để thảo luận, thống nhất nhân sự Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, ngày 27-9-2002, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy họp bỏ phiếu, nhất trí giới thiệu đồng
chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 532,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 10 năm 2002
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Ngày 29-10-2002, tại hội trường Ủy ban nhân dân
tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã tiến hành Kỳ
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họp thứ 9 (bất thường) bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh thay đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhận nhiệm vụ
công tác khác. Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng,
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đã được các đại
biểu nhất chí bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh. Ngày 1-11-2002, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức
hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh cho đồng chí Đinh Văn Hùng.
Nguồn: Hồ sơ số 92, Hộp số 13, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 30-10-2002, tr. 1, 4.
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Ngày 5 tháng 11 năm 2002
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép Công ty Lâm sản mỹ nghệ Suối Tiên vào khảo
sát, lập dự án đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch
Tam Cốc - Bích Động.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 533,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 6 tháng 11 năm 2002
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU
về việc dồn điền đổi thửa
Trước tình trạng sử dụng ruộng đất trong nông
nghiệp bộc lộ những bất hợp lý, nhất là tình trạng ruộng
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đất manh mún, phân tán làm hạn chế kết quả quá trình
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn. Nhằm khắc phục tình trạng trên, góp phần thúc đẩy
nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng
hóa; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và
Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy nhanh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, ngày 611-2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09CT/TU về việc dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất
phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy nhanh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng,
chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để mọi cán bộ, đảng
viên và nhân dân nhận thức sâu sắc chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với việc
dồn điền, đổi thửa.
2. Thực hiện dồn điền, đổi thửa để hạn chế đến mức
thấp nhất tình trạng manh mún, phân tán về sử dụng ruộng
đất, phấn đấu mỗi hộ tối đa chỉ canh tác từ 2 - 4 thửa.
3. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện
chặt chẽ việc dồn điền đổi thửa, đảm bảo dân chủ, công
bằng, hợp lý, công khai, tự nguyện, tự thỏa thuận thực hiện.
4. Thành lập Ban Chỉ đạo dồn điền, đổi thửa các cấp
để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền hướng dẫn, tổ
chức thực hiện tốt chủ trương này.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 20 tháng 12 năm 2002
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông báo số 224-TB/TU
kết luận về quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp
và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh1
Kết luận về quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp
và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thông báo số 224TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ:
1. Công tác phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp của tỉnh có nhiều cố gắng, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tỷ
trọng giá trị công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung còn
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thấp, công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,
cụm công nghiệp chưa được chú ý đúng mức, chưa tạo
được những chuyển biến lớn trong việc thu hút các
nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất công nghiệp và
tiểu thủ công nghiệp. Vì vậy, việc quy hoạch, bố trí hợp
_______________
1. Triển khai thực hiện Thông báo số 224-TB/TU, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND, ngày 31-12-2002 về
việc phê duyệt quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Ngày 3-9-2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1733/QĐ-UB về việc phân cấp quản lý các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp của tỉnh.
- Thực hiện Thông báo số 224-TB/TU, từ năm 2004, các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Cụ thể:
Khu công nghiệp Ninh Phúc thành lập năm 2004 (năm 2009 đổi tên
thành Khu công nghiệp Khánh Phú); Khu công nghiệp Tam Điệp thành
lập năm 2008; Khu công nghiệp Gián Khẩu thành lập năm 2009<
- Ngày 17-3-2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
35/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ninh Bình.
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lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh là hết sức cần thiết.
2. Việc bố trí hợp lý các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp phải bám sát vào các quy hoạch đã được xây dựng,
nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy
hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của
tỉnh đến năm 2010, bổ sung đầy đủ các yếu tố tổng quan
của quy hoạch.
3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với Báo cáo
của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí quy hoạch xây dựng các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến
năm 2010, gồm Khu công nghiệp Tam Điệp 100ha, Khu
công nghiệp Núi Đính 150ha và 7 cụm công nghiệp là:
Cụm thị xã Ninh Bình - Hoa Lư 217ha, Tam Điệp 70ha,
Kim Sơn 84ha, Gia Viễn 80ha, Yên Khánh 35ha, Nho Quan
55ha, Yên Mô 20ha. Tạo điều kiện để các nhà đầu tư đầu
tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý nhà nước
đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phân cấp
quản lý đúng thẩm quyền cho các cấp, các ngành.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 27 tháng 12 năm 2002
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU
về việc tăng cường lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ
kiểm tra
Chỉ thị số 10-CT/TU yêu cầu các tổ chức đảng trong
Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt một số công việc sau:
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1. Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên, các cấp
ủy Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 14-2-1998 của Bộ Chính trị
(khóa VIII), Điều lệ Đảng; Quyết định số 10-QĐ/TW, ngày
25-9-2001 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn thực hiện
công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng; Quy định số 14QĐ/TW, ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị “Quy định cụ
thể thi hành Điều lệ Đảng” nhằm nâng cao nhận thức về
vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra của
Đảng trong tình hình hiện nay.
2. Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng nội dung
kiểm tra của tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng.
3. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khi tiến hành các 2002
cuộc kiểm tra phải bảo đảm đúng quy trình.
19934
4. Tăng cường lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực
hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.
5. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn
chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra cho cấp ủy viên, cán bộ
làm công tác kiểm tra.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 12 năm 2002
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU
về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW
của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện
các chế độ bảo hiểm xã hội
Chỉ thị số 11-CT/TU yêu cầu các huyện, thị ủy, đảng
ủy trực thuộc, các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh
cần chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
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1. Tăng cường công tác tuyên truyền làm cho mỗi cơ
quan, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động và mỗi
cán bộ, đảng viên, công nhân và lao động thấy rõ ý
nghĩa, tầm quan trọng và nội dung về chính sách bảo
hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước.
2. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở cơ
quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các
chế độ bảo hiểm xã hội.
3. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo ngành
Bảo hiểm xã hội cùng với các ngành có liên quan làm tốt
công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Bộ luật lao
động, nhất là thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.
4. Ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên chăm lo kiện
toàn tổ chức, bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
5. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bảo
hiểm xã hội tỉnh tham mưu xây dựng chương trình, kế
hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW
của Bộ Chính trị.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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NĂM 2003
Ngày 10 tháng 1 năm 2003
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
năm 2002 và bàn phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các
giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.
Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2002 của tỉnh, Hội
nghị nêu rõ: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực, các nguồn lực được khai
thác và phát huy, 11/12 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và
vượt kế hoạch, cơ sở vật chất - kỹ thuật được tăng cường,
văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định và
được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an
toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, hệ
thống chính trị được củng cố. Trong đó, GDP đạt 7,8%; cơ
cấu theo GDP (nông, lâm, ngư nghiệp 47%; công nghiệp, xây
dựng 24%; dịch vụ 29%); sản lượng lương thực có hạt đạt
47,1 vạn tấn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 120 tỷ
đồng; tỷ lệ hộ đói nghèo còn 10,38%.
Hội nghị thống nhất đưa ra 12 chỉ tiêu chủ yếu trong
năm 2003, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8%,
giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5%, giá trị sản xuất công
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nghiệp tăng 19%; giá trị dịch vụ tăng 11%; cơ cấu kinh tế
theo GDP: nông, lâm, ngư nghiệp 45%, công nghiệp, xây
dựng 26%, dịch vụ 29%; sản lượng lương thực có hạt đạt
45 vạn tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha canh tác
đạt 22 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD;
số lao động được giải quyết việc làm là 15 nghìn người;
thu ngân sách trên địa bàn đạt 121 tỷ đồng, tỷ lệ hộ đói
nghèo 9%; mức giảm tỷ lệ sinh 0,25%.
Hội nghị đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đẩy
mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5
(khóa IX). Rà soát, bổ sung kịp thời và quản lý thực hiện
có hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tháo
gỡ khó khăn về thị trường, nâng cao hiệu quả công tác
tiếp thị để giải quyết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất
trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt,
triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị
quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về bảo vệ an ninh
quốc gia trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng rà soát việc
thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình trong nửa nhiệm kỳ qua.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 534,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1 năm 2003
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về kế
hoạch sử dụng đất đai 5 năm 2001 - 2005; Nghị quyết về
chính sách khuyến khích tài năng và thu hút cán bộ, công
chức có trình độ cao về công tác tại Ninh Bình; Nghị quyết
về lập quỹ khuyến công; Nghị quyết về một số chính sách
quỹ khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Hồ sơ số 94-95, Hộp số 14, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 24-1-2003, tr. 1, 4.

Ngày 19 tháng 3 năm 2003
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU
về Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan,
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang
nhiệm kỳ 2003 - 2005
Chỉ thị số 14-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo,
chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội và tiến hành theo đúng yêu
cầu, nội dung sau:
1. Đại hội phải đánh giá đúng những kết quả đạt được,
đặc biệt cần đi sâu, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém.
2. Bầu cấp ủy khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm
chất, năng lực.
3. Đại hội phải thực sự dân chủ, đoàn kết, đổi mới,
phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức và người
lao động tham gia các văn kiện trình đại hội. Về thời gian
tiến hành đại hội: Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở từ 1 - 2
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ngày, bắt đầu từ tháng 4-2003 và hoàn thành vào cuối
tháng 6-2003.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 3 năm 2003
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Hội nghị họp để nghe thông báo kết quả kiểm điểm
tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong
Thường trực Tỉnh ủy và kiện toàn chức danh Phó Bí thư
Tỉnh ủy phụ trách chính quyền. Tại Hội nghị, căn cứ vào
Điều lệ Đảng và kết quả kiểm phiếu, đồng chí Đinh Văn
Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách
chính quyền.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 535,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 tháng 4 năm 2003
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Ngày 11-4-2003, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI tổ chức kỳ họp bất
thường để kiện toàn Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã bầu
đồng chí Vũ Văn Tám, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VII, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh; bầu bổ sung đồng chí Tô Văn Hoạt, Tỉnh ủy
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viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và đồng chí
Đinh Trịnh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật
giá tỉnh, làm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Hồ sơ số 96, Hộp số 14, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, số 2638, ngày 14-4-2003, tr. 1, 4.

Ngày 28 tháng 5 năm 2003
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
về công tác phòng, chống ma túy
Chỉ thị số 15-CT/TU nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu
đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ
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quốc, các đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang
trong tỉnh:
1. Cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải
xác định công tác phòng, chống ma túy hiện nay là một
nhiệm vụ rất quan trọng, từ đó đề ra phương hướng lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương
trình, kế hoạch phòng, chống ma túy gắn với việc thực
hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh
Bình, ngành Văn hóa Thông tin coi công tác tuyên
truyền, giáo dục phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan
trọng, thường xuyên.
3. Tập trung chỉ đạo phát động phong trào quần
chúng rộng khắp về phòng, chống ma túy.
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4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp
Phụ nữ tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng đến từng
đoàn viên, hội viên, từng gia đình làm cho mỗi người, mỗi
nhà thấy rõ tác hại, hậu quả nghiêm trọng của tệ nghiện
ma túy.
5. Ngành Công an tập trung đấu tranh mạnh mẽ với số
đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất
ma túy; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án
nhân dân đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh với loại tội
phạm ma túy.
6. Củng cố, kiện toàn tổ chức làm công tác phòng,
chống ma túy ở các cấp, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn.
7. Các cấp ủy đảng phải đưa nhiệm vụ lãnh đạo
phòng, chống ma túy cùng với phòng, chống các tệ nạn xã
hội khác gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị,
làng, xã văn hóa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ
chức đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 6 năm 2003
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Hội nghị thảo luận, thống nhất giới thiệu quy hoạch
nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (khóa XV, XVI), các chức
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danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 536,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 7 năm 2003
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2003.
Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2003: Đảng
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bộ, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt
được kết quả tương đối toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng
trưởng khá, thu hút đầu tư chuyển biến tích cực, cơ cấu
kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các hoạt
động văn hóa - xã hội phát triển tiến bộ; đời sống nhân
dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an ninh,
quốc phòng địa phương được tăng cường.
Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp giành vụ mùa
thắng lợi; chủ động, tăng cường công tác phòng chống lụt
bão, tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nông nghiệp, nông thôn; sớm hoàn thành việc sắp xếp
lại doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh công tác thu ngân
sách, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, dịch vụ, đẩy
mạnh xuất khẩu; tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm
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lớn của đất nước và SEA Games 22; giải quyết dứt điểm
các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, khắc phục tình
trạng vượt cấp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 537,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2003
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao
với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và
những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2003. Đồng
thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 7
nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách
nhà nước năm 2002; Nghị quyết về việc thực hiện chính
sách đối với cô giáo mầm non ngoài biên chế; Nghị quyết
về việc ban hành quy định quản lý các khoản thu phí trên
địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc thành lập quỹ hỗ trợ đầu
tư phát triển; Nghị quyết về việc phân cấp quản lý ngân
sách trên địa bàn; Nghị quyết về việc thông qua đề án
thành lập thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư và Nghị
quyết về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể thị xã Ninh
Bình đến năm 2010.
Nguồn: Hồ sơ số 97-98, Hộp số 14, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 14-7-2003, tr. 1, 4.
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Ngày 17 tháng 9 năm 2003
Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường1
Ngày 17-9-2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 1865/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài
nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất tổ chức hiện có
của Sở Địa chính Ninh Bình và các tổ chức thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên
khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học, Công nghệ
và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
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thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất,
tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí
tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo
quy định của pháp luật.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Sđd, tr. 1076.

_______________
1. Ngày 2-4-2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
45/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi
tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và
Công nghệ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 17-9-2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
1865/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;
Quyết định số 1867/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Khoa học, Công
nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh.
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Ngày 26 tháng 9 năm 2003
Phát động phong trào xây dựng cánh đồng thu hoạch
đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm
Ngày 26-9-2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo
329-TB/TU về phát động phong trào xây dựng cánh đồng
thu hoạch đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và hộ nông dân
thu nhập 50 triệu đồng/năm. Trên cơ sở những kết quả đạt
được về phát triển kinh tế nông nghiệp, để tăng giá trị thu
nhập trên mỗi hecta canh tác, nâng cao đời sống nhân dân,
góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, Tỉnh ủy phát
động phong trào thi đua xây dựng cánh đồng thu hoạch
đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và hộ nông dân có thu
nhập 50 triệu đồng/năm. Theo đó, năm 2003, các huyện,
thị xã tổng kết các mô hình, rút kinh nghiệm và xây dựng
ít nhất mỗi huyện, thị xã có từ 1 đến 2 mô hình cánh đồng
thu hoạch đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và mô hình hộ
nông dân có thu nhập 50 triệu đồng/năm. Năm 2004, mỗi
huyện, thị xã có từ 20% số xã trở lên xây dựng được ít
nhất là một cánh đồng thu hoạch đạt giá trị 50 triệu
đồng/ha/năm; xã nào cũng có mô hình hộ thu nhập từ 50
triệu đồng/năm trở lên, từ năm 2005, mỗi huyện, thị xã có
từ 40% số xã trở lên xây dựng được ít nhất là một cánh đồng
thu hoạch đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và 3 - 5% số hộ có
thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên; đến năm 2010, toàn
tỉnh phấn đấu đạt 20 - 25% diện tích đất canh tác thu
hoạch đạt giá trị sản xuất từ 50 triệu đồng/ha/năm và 10 - 15%
số hộ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-10-2003,
tr. 1, 2.
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Ngày 4 tháng 11 năm 2003
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU
về việc tăng cường công tác phục vụ SEA Games 22
tại tỉnh Ninh Bình1
Chỉ thị số 16-CT/TU yêu cầu các cấp, các ngành trong
tỉnh cần tập trung làm tốt một số việc sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mỗi cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận
thức rõ việc tỉnh được chọn là một trong những điểm của
cả nước tổ chức SEA Games 22, vừa là vinh dự, vừa là
trách nhiệm lớn lao.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo chuẩn
bị phục vụ SEA Games 22 tại Ninh Bình phối hợp với các

2003
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cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát,
có kế hoạch, biện pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho các
đơn vị khẩn trương hoàn tất mọi việc chuẩn bị cho SEA
Games 22 trước ngày 30-11-2003.
3. Trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 22
tại Ninh Bình, phải vừa làm tốt công tác phục vụ, vừa đảm
bảo tuyệt đối an toàn cho mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh.
4. Đồng thời với đẩy mạnh công tác phục vụ SEA
Games 22, các cấp, các ngành, các đơn vị phải đảm bảo tốt
_______________
1. Trong ba ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-12-2003, vòng loại bóng
chuyền nam SEA Games 22 (bảng B) diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể
thao tỉnh Ninh Bình. Bốn đội tuyển của các nước Inđônêxia, Thái Lan,
Malaixia, Philíppin đã so tài, đem lại cho khán giả không khí hào hứng,
sôi động. Tỉnh Ninh Bình là 1 trong 10 tỉnh, thành phố trong cả nước
được Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam [ chọn là địa điểm thi đấu
(Báo Ninh Bình, ngày 11-12-2003, tr. 3).

247

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nhất là đẩy
mạnh các mặt công tác trong những tháng cuối năm.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 11 năm 2003
Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng,
về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
đồng chí Phan Diễn đã nghe báo cáo một số nét về tình
hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị cho SEA
Games 22 của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phan Diễn ghi
nhận và biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, quân
và dân tỉnh Ninh Bình trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng
chí nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP của Ninh Bình
trong 3 năm qua cao hơn so với bình quân của các tỉnh
trong cả nước, đây là điều kiện cơ bản để tỉnh tiếp tục
phát triển mạnh hơn trong những năm tới. Đến thăm
Nhà thi đấu Thể dục thể thao, đồng chí Phan Diễn hoan
nghênh công tác chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 22 và
mong muốn tỉnh tổ chức giải bóng chuyền nam đảm bảo
an toàn tuyệt đối và sau SEA Games 22, Nhà thi đấu Thể
dục thể thao sẽ là nơi thúc đẩy phong trào thể dục thể
thao của tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, số 2737, ngày
1-12-2003, tr. 1, 3.
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Ngày 3 tháng 12 năm 2003
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện
nhiệm vụ năm 2003, xác định phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ chủ yếu năm 2004.
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2003,
Hội nghị khẳng định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá,
nhất là sản xuất công nghiệp và thu ngân sách trên địa
bàn, 9/12 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản
xuất hàng hóa, đã hình thành các vùng chuyên canh, cơ
cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích
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cực. Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm là 82.000 ha, năng
suất bình quân đạt 104 tạ/ha. Diện tích trồng cây công
nghiệp đạt 10.300 ha, tăng 4,5%. Sản xuất công nghiệp và
xây dựng cơ bản đạt mức tăng trưởng cao, giao thông, vận
tải, bưu điện và điện lực tăng khá. Giá trị sản xuất công
nghiệp (giá cố định năm 1994) ước đạt 1.613,7 tỷ đồng,
tăng 39,5% so với năm 2002. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản ước thực hiện 1.493 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch vẫn chậm, kinh
tế đối ngoại yếu, thu hút đầu tư gặp khó khăn, kim ngạch
xuất khẩu đạt thấp. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa
được giải quyết tốt, chất lượng giáo dục còn hạn chế, giải
quyết việc làm tuy đạt kế hoạch nhưng tình trạng lao động
thiếu việc làm vẫn còn gay gắt. Việc tổ chức thực hiện một
số chương trình hành động hiệu quả chưa cao.
Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho
năm 2004:
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- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản
xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp, nhất là ở nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
- Tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp. Hoàn thành quy hoạch chi tiết và tiến hành đầu tư
cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Hoàn thành sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo đề
án Chính phủ phê duyệt.
- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản,
quán triệt nguyên tắc đầu tư đúng kế hoạch, tập trung, dứt
điểm, hiệu quả, đảm bảo chất lượng các công trình.
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thông tin
dự báo thị trường và các hoạt động kinh tế đối ngoại.
- Phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách
nhà nước.
- Tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước.
- Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 538,
Cặp số 54, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 8 tháng 12 năm 2003
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng)
khóa XIV
Hội nghị họp thảo luận quy trình giới thiệu nhân sự kiện
toàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001 -2005,
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thay đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, nghỉ hưu. Theo kết quả bỏ phiếu, Hội nghị đã nhất trí
giới thiệu đồng chí Bùi Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 539,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 9 và ngày 10 tháng 12 năm 2003
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe và thảo luận báo cáo của
Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2003, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004; báo 2003
19934
cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thu, chi ngân
sách năm 2003, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2004; báo
cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2003, nhiệm
vụ công tác năm 2004 và một số báo cáo khác. Tại Kỳ họp,
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm
vụ năm 2004, Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước năm
2004 và các nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004.
Nguồn: Hồ sơ số 99-100, Hộp số 14, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh; Báo
Ninh Bình, ngày 12-12-2003, tr. 1, 3.

Ngày 29 tháng 12 năm 2003
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU
về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009
Chỉ thị số 17-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
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quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh
đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và
Nhà nước về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2004 - 2009.
2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hiệp thương giới
thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo sự chỉ đạo của Bộ
Chính trị.
3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp
với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt
trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết tiến
hành cuộc bầu cử.
4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc,
những hành động lợi dụng dân chủ, lợi dụng bầu cử để
gây rối trật tự.
5. Các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác bầu
cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đến hết tháng 6-2004.
Đồng thời phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra trong kế hoạch năm 2004.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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NĂM 2004
Ngày 9 tháng 1 năm 2004
Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng
thị xã Ninh Bình
Ngày 9-1-2004, Chính phủ ban hành Nghị định số
16/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị
xã Ninh Bình. Theo đó, địa giới hành chính thị xã được
mở rộng do sáp nhập 6 xã thuộc huyện Hoa Lư gồm: Ninh
Khánh, Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phong, Ninh Phúc,
Ninh Sơn vào thị xã Ninh Bình. Sau khi điều chỉnh, thị xã
Ninh Bình có 8 phường, 6 xã, diện tích 48,42km2, dân số
102.539 người.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 4-2-2004,
tr. 1, 2.

Ngày 3 tháng 2 năm 2004
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp hội nghị để thảo
luận tiến hành giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 540,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 11-2-2004, Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn
công tác của Chính phủ về làm việc tại Ninh Bình. Đoàn
công tác Chính phủ kiểm tra tình hình dịch cúm gia cầm ở
xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Bình), thăm Khu công nghiệp
Ninh Phúc và làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình,
tháng 2-2004
Ảnh: Tư liệu

Sau khi nghe tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh năm 2003, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm
2004, tình hình dịch cúm gia cầm của tỉnh, Thủ tướng
biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân
tỉnh Ninh Bình đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã
hội. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh: Ninh Bình vẫn
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còn là một tỉnh khó khăn, chậm phát triển so với các tỉnh
khác trong khu vực, do đó, tỉnh cần tập trung quan tâm
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, du
lịch, dịch vụ, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 13-2-2004,
tr. 1, 2.

Ngày 16 tháng 2 năm 2004
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Hội nghị thảo luận bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy và giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Căn cứ Điều lệ Đảng và kết quả kiểm phiếu, đồng chí
Bùi Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trúng cử Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2001 - 2005.
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Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Tô Văn Hoạt đảm
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2004 - 2009; các đồng chí Vũ Văn Tám, Bùi Thị
Thanh, Nguyễn Tiến Thành đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 541,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 3 năm 2004
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua
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báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 1999 - 2004.
Nguồn: Hồ sơ số 101, Hộp số 14, Phông
số 03, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Ngày 25 tháng 4 năm 2004
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII,
nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ngày 25-4-2004, tại 1.040 tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã
có 562.221 cử tri tham gia bầu cử, chiếm 97,92% số cử tri
trong tỉnh. Toàn tỉnh có 13 xã với 154 tổ bầu cử, có 100%
số cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả, bầu đủ 50 đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu 277 đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp huyện, thị xã; không có đơn vị nào phải bầu lại;
chỉ có 14 đơn vị bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp
xã, phường, thị trấn. Cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân
chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo sự lãnh đạo
của Đảng.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-4-2004,
tr. 1.

Ngày 19 và ngày 20 tháng 5 năm 2004
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã
bầu đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XII; đồng chí Tô Văn Hoạt, Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XII; đồng chí Bùi Đắc Luyên, Chánh Văn phòng
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Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ
chức Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng
nhân dân tỉnh đã bầu đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ
1999 - 2004), tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
(nhiệm kỳ 2004 - 2009); các đồng chí Vũ Văn Tám, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh (nhiệm kỳ 1999 -2004), Bùi Thị Thanh, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 1999 2004), Nguyễn Tiến Thành, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được bầu làm Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2004 - 2009); bầu các
đồng chí Lê Anh Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh, Dương Thanh Phong, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Đinh Trịnh Hải, Giám đốc Sở Tài chính, làm
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2004 - 2009).
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Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về điều
chỉnh nâng mức phụ cấp một số chức danh không chuyên
trách ở cơ sở.
Nguồn: Biên bản số 01/BB-HĐND, ngày
28-5-2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Báo Ninh Bình, ngày 21-5-2004, tr. 1, 4;
Báo Ninh Bình, ngày 24-5-2004, tr. 1, 4.

Ngày 24 tháng 5 năm 2004
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU
về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động
của Hội Nhà báo Ninh Bình
Chỉ thị số 18-CT/TU yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tập
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
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1. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Ban Bí thư Trung
ương Đảng trong Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004.
Hội Nhà báo Ninh Bình là một cấp hội trực thuộc Hội Nhà
báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,
sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội nhà báo ở các cơ
quan báo chí trong tỉnh cần thường xuyên tổ chức cho hội
viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh nghiên
cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể
tạo thuận lợi về tổ chức, bộ máy, điều kiện, phương tiện
làm việc cho Hội Nhà báo, hội viên Hội Nhà báo và những
người làm báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn
hóa Thông tin và các cơ quan có liên quan xây dựng quy
định cụ thể về việc Hội Nhà báo tham gia quản lý báo chí;
thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác
báo chí.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 6 năm 2004
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU
về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Chỉ thị số 20-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
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1. Tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua
yêu nước và tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-52004 của Bộ Chính trị.
2. Phát động phong trào thi đua trong những năm tới
phải đạt được yêu cầu thiết thực, sâu rộng, có hiệu quả.
3. Tập trung chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến.
4. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng theo đúng
quy định của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội
thông qua ngày 26-11-2003.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa Thông
tin, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền
sâu rộng về công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương
những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tạo không khí
thi đua rộng khắp.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 12 và ngày 13 tháng 7 năm 2004
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình và kết quả
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình
công tác 6 tháng cuối năm 2004; đề án xóa đói, giảm
nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội và
một số vấn đề về công tác cán bộ.
Về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu
năm 2004, Hội nghị khẳng định: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng
khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,82%. Cơ cấu kinh tế
tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Cơ sở hạ tầng được
đầu tư, tăng cường. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương
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đối toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất lúa
bình quân đạt 61,44 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Sản
lượng lương thực có hạt đạt 272,3 nghìn tấn, đạt 59,2% kế
hoạch năm. Kinh tế vùng chuyên canh hàng hóa tiếp tục
phát triển, nhất là nuôi trồng thủy sản và kinh tế vườn đồi.
Kinh tế công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông
vận tải, bưu điện, điện lực tiếp tục phát triển khá, giá trị sản
xuất công nghiệp tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Bên
cạnh kết quả đạt được còn có một số tồn tại, hạn chế: Cơ cấu
kinh tế tuy có bước chuyển dịch tích cực, song so với yêu
cầu vẫn còn chậm; việc triển khai xây dựng các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp còn nhiều khó khăn; kết quả hoạt
động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng;<
Trong 6 tháng cuối năm 2004, Đảng bộ tỉnh chỉ đạo tập
trung phát triển sản xuất, đưa vụ mùa giành thắng lợi. Đẩy
nhanh tiến độ thi công Khu công nghiệp Gián Khẩu, sớm
hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và thi công Khu công
nghiệp Ninh Phúc. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng
cường kiểm tra, chống thất thu, trốn lậu thuế, gian lận
thương mại. Tập trung tuyên truyền việc triển khai, quán
triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới việc
nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn đội
ngũ cán bộ, từng bước chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội
đảng bộ các cấp. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổng kết công tác
năm 2004 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Triển khai công tác
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Về đề án xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, Hội
nghị khẳng định: Mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và giải
quyết việc làm là đến năm 2005 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn
dưới 7%, đến năm 2007 còn dưới 5%, mỗi năm giải quyết
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việc làm cho 15.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu
vực thành thị dưới 4%, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao
động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn lên trên 75%.
Các giải pháp chủ yếu được đề ra để thực hiện mục tiêu
trên là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các sở,
ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, coi trọng
hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân. Tăng cường công
tác quảng bá, thu hút mạnh đầu tư; đẩy mạnh phát triển
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề;
đẩy mạnh xuất khẩu lao động<
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành
một số quy trình giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 542,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 20 tháng 7 năm 2004
Thành lập Khu công nghiệp Ninh Phúc
Ngày 20-7-2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban
hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc thành lập Khu
công nghiệp Ninh Phúc1, nằm trên địa phận 2 xã Khánh Phú
(huyện Yên Khánh) và Ninh Phúc (thị xã Ninh Bình)2.
_______________
1. Năm 2009, đổi tên thành Khu công nghiệp Khánh Phú theo
Quyết định số 258-QĐ/UBND, ngày 19-3-2009.
2. Theo Văn bản số 1499/TTg-KTN, ngày 18-8-2014 của Thủ tướng
Chính phủ, quy mô diện tích Khu công nghiệp Khánh Phú là 351ha.
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Khu công nghiệp Khánh Phú
Ảnh: Tư liệu

Đây là khu công nghiệp đa ngành, thu hút các ngành
nghề như sản xuất phân đạm; cơ khí; sản xuất thiết bị phụ
trợ ngành xi măng, ô tô; sản xuất sản phẩm may mặc; sản
xuất vật liệu cao cấp; cảng khô ICD, kho bãi1<
Nguồn: Đề án số 02-ĐA/UBND, ngày 14-62013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển
khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm
2015, định hướng đến năm 2020.

_______________
1. Đến năm 2013, đã có 28 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu
tư với số vốn đăng ký 22.747 tỷ đồng, vốn thực hiện 13.612 tỷ đồng,
trong đó có một số dự án lớn như: Nhà máy Đạm Ninh Bình, công
suất 1.760 tấn/ngày; dự án Nhà máy May xuất khẩu Nien Hsing, công
suất 24 triệu sản phẩm/năm; dự án Nhà máy Luyện cán thép chất
lượng cao (thép dự ứng lực) Kyoei (Kyoei Steel Vietnam), công suất 1
triệu tấn/năm, Nhà máy Kính Tràng An công suất 300 tấn/ngày; Nhà
máy Cần gạt nước ô tô ADM21 công suất 50 triệu sản phẩm/năm; có 9
dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng mức đầu tư 5.756,5 tỷ đồng.
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Ngày 26 và ngày 27 tháng 7 năm 2004
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Trong hai ngày 26 và 27-7-2004, Tổng Bí thư Nông
Đức Mạnh về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Sau khi
nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng
Đảng từ năm 2001 đến tháng 6-2004, các mục tiêu, giải
pháp, nhiệm vụ trọng tâm hai năm 2004 - 2005, đồng chí
Tổng Bí thư biểu dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh
Bình đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được những
thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh
tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ
rõ những thành tựu đạt được của tỉnh Ninh Bình, song
chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của
một tỉnh có cả ba vùng kinh tế: đồng bằng, đồi núi, ven
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biển. Vì vậy, Ninh Bình cần tạo sự đột phá mạnh mẽ, hiệu
quả, vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn, phấn đấu đến năm 2010, làm thay đổi
cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung khai thác tiềm năng,
thế mạnh của địa phương là vật liệu xây dựng, nghề
truyền thống và dịch vụ du lịch. Tỉnh Ninh Bình cần tập
trung phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn của tỉnh.
Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh, đồng chí
Tổng Bí thư đã đi thăm và làm việc tại các huyện Nho
Quan, Hoa Lư, Kim Sơn, thị xã Tam Điệp, thị xã Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-7-2004,
tr. 1, 4.
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Ngày 26 tháng 7 năm 2004
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 504-TB/TU
về dự án xây dựng Khu du lịch Tràng An
Thông báo số 504-TB/TU khẳng định: Khu di tích lịch
sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư và quần thể hang động Tràng
An là một trong những danh lam, thắng cảnh nếu được
đầu tư xây dựng sẽ trở thành một khu du lịch có tầm cỡ
quốc gia, quốc tế. Tập trung phát triển khu du lịch này
nhằm đem lại lợi ích cho nền kinh tế của tỉnh, góp phần
chuyển đổi cơ cấu kinh tế; hướng tới phục vụ kỷ niệm
1000 năm Thăng Long - Hà Nội; làm sáng tỏ và phong
phú thêm các giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể
và hệ sinh thái, tạo tiền đề tiến tới đề nghị UNESCO công
nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới.
Thông báo cũng nêu rõ ý kiến của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về quy hoạch chi tiết Khu du lịch Tràng An, về
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Tràng An;
đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ
tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
chủ trương xây dựng Khu du lịch Tràng An và bảo tồn
tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa cố
đô Hoa Lư, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng
viên, nhân dân trong tỉnh, phát huy sức mạnh tổng
hợp, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để phát triển
kinh tế du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện xóa đói,
giảm nghèo.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-8-2004,
tr. 1, 2.
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Ngày 16 tháng 9 năm 2004
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị họp để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001 - 2005. Hội nghị đã bầu đồng chí
Dương Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Kim Bảng, Tỉnh
ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vào Ban Thường
vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2001 - 2005.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 543,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 10 năm 2004

2004

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU

19934

về việc thực hiện chương trình giáo dục đạo đức
cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Chỉ thị số 21-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán
sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên về mục
đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nghiên
cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong
giai đoạn mới; Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999
của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị
trong Đảng.
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2. Thực hiện nghiêm và thống nhất theo hướng dẫn
của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng về Chương
trình chuyên đề “Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước”.
3. Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban
Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ phận chuyên trách Ban Chỉ đạo
Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII) của tỉnh và các ban,
ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch mở lớp
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện chuyên đề về giáo
dục đạo đức cho huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn
hóa Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Ninh
Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo
chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các ban, ngành,
đoàn thể, tổ chức tuyên tuyền, động viên, cổ vũ gương
điển hình tiên tiến.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 710,
Cặp số 83, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 12 năm 2004
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội
năm 2004; phương hướng, nhiệm vụ năm 2005. Hội nghị
khẳng định: Năm 2004, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các nguồn lực
tiếp tục được khai thác, phát huy; cơ sở vật chất kỹ thuật
được tăng cường; văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống nhân
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dân ổn định, có bước cải thiện; an ninh chính trị được giữ
vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng
được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố; đạt và
vượt 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Sản xuất nông
nghiệp phát triển khá toàn diện, bước đầu hình thành các
vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng
lương thực quy thóc đạt 48 vạn tấn. Sản xuất công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công
nghiệp (giá cố định năm 1994) đạt 2.000 tỷ đồng, tăng
23,2% so với năm 2003. Công tác xây dựng khu công
nghiệp, cụm công nghiệp được tập trung chỉ đạo, cơ bản
đạt được tiến độ đề ra. Hoạt động thương mại, du lịch, tài
chính, tín dụng có tiến bộ, nhất là thu ngân sách đạt
khoảng 406 tỷ đồng.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và
giải pháp chủ yếu năm 2005: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu
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kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở đảm bảo
an ninh lương thực. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp
với tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc. Tăng cường
công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo
nguyên tắc gắn với quy hoạch tập trung, dứt điểm, hiệu
quả, chống lãng phí, thất thoát. Tăng cường xúc tiến
thương mại, thông tin dự báo thị trường và các hoạt
động kinh tế đối ngoại. Tăng cường quản lý thu, chi ngân
sách. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội
đồng bộ với phát triển kinh tế. Giữ vững ổn định chính
trị và trật tự an toàn xã hội.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 544,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2004
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã
thông qua 11 nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2003; Nghị quyết phê chuẩn dự
toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2005; Nghị quyết về
điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh; Nghị
quyết về quy định số lượng, mức phụ cấp đối với một số
chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; Nghị quyết
về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua kế
hoạch tổng biên chế hành chính năm 2005; Nghị quyết về
phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Nghị quyết về
thành lập Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số
phường, xã và thành lập phường Ninh Khánh, phường
Ninh Phong thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát năm
2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
năm 2004, năm 2005.
Kỳ họp đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Quốc Hùng,
Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Lê Văn Dung, Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh khóa XII.
Nguồn: Báo cáo số 08/BC-HĐND, ngày
17-12-2004 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 1712-2004, tr. 1, 3.
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Ngày 21 tháng 12 năm 2004
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU
về xây dựng và phát triển thị xã Ninh Bình
đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được,
những hạn chế, khuyết điểm của việc xây dựng, phát triển
thị xã Ninh Bình từ ngày tái lập tỉnh (năm 1992) đến
năm 2004, Nghị quyết số 04-NQ/TU chỉ rõ phương hướng,
nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã Ninh Bình đến
năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Về phƣơng hƣớng, mục tiêu: Quán triệt và thực hiện các
nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, quân và
dân thị xã tiếp tục tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển bền vững, tạo
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bước chuyển biến mới về cơ cấu kinh tế, tăng cường xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; xây dựng, quản lý và thực
hiện tốt quy hoạch; phát triển và nâng cao chất lượng giáo
dục, văn hóa, thể dục, thể thao, đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc,
tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động từ nông nghiệp
sang dịch vụ và công nghiệp; tăng cường quốc phòng, an
ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;
xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát
huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể; động viên các
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát
triển thị xã Ninh Bình, phấn đấu đến năm 2007, Ninh Bình
trở thành thành phố thuộc tỉnh, đến năm 2020 là thành
phố du lịch có kiến trúc hiện đại, giàu về kinh tế, mạnh về
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chính trị, vững về quốc phòng, an ninh, đẹp về nếp sống
văn minh đô thị, thực sự xứng đáng là trung tâm chính trị,
kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.
Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
1. Tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp, đưa công nghiệp sạch và công nghiệp sản xuất
hàng tiêu dùng vào các khu, cụm công nghiệp; phát triển
hệ thống thương mại - dịch vụ, du lịch; quy hoạch phát
triển nông nghiệp sạch theo hướng sản xuất hàng hóa, chú
trọng một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; tháo gỡ
những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành
chính, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển,
cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật.
2. Quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu
hạ tầng của thị xã phải gắn với quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của toàn tỉnh; tập trung hoàn thành quy
hoạch chi tiết của các phường, xã gắn với các khu chức
năng, các khu đô thị mới, các cụm, khu công nghiệp,
dịch vụ, thương mại; tập trung đầu tư các công trình
trọng điểm, huy động các nguồn lực để từng bước hoàn
thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm môi sinh, môi
trường của thị xã.
3. Chăm lo phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài; hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng mạng
lưới y tế; tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa trên
địa bàn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt
các chính sách xã hội.
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4. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng
cường củng cố an ninh, quốc phòng, xây dựng khu vực
phòng thủ vững chắc.
5. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển
thị xã.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 696,
Cặp số 81, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 31 tháng 1 năm 2005
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 31-1-2005, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể Lễ
kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại buổi lễ, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Tuyên,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, đọc diễn văn ôn lại chặng đường 75
năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt
Nam và Đảng bộ tỉnh Ninh Bình và tham luận của các tập
thể và cá nhân. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
tặng cờ, bằng khen cho các đảng bộ đạt thành tích xuất sắc,
các tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu giai đoạn 2000 - 2005.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-2-2005,
tr. 1, 3.

Ngày 8 và ngày 9 tháng 3 năm 2005
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Trong hai ngày 8 và 9-3-2005, Chủ tịch Quốc hội
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Nguyễn Văn An về làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Sau khi
nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
năm 2004, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
năm 2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đánh giá
cao sự cố gắng và những thành tích, kết quả mà Đảng bộ,
quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được. Chủ tịch Quốc hội
chỉ rõ: Tiềm lực của tỉnh Ninh Bình còn lớn nhưng chưa
được khai thác, phát huy tương xứng, đặc biệt là tiềm lực
về nguồn nhân lực.
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
thăm Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tháng 3-2005
Ảnh: Thế Minh

Trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và
đoàn công tác đã đi thăm Khu du lịch văn hóa tâm linh núi
chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn); thăm Nhà máy Xi măng
Tam Điệp; Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; Khu
du lịch sinh thái hồ Đồng Chương (huyện Nho Quan), làng
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nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (huyện Hoa Lư); thăm và trồng
cây lưu niệm tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-3-2005,
tr. 1, 3.

Ngày 16 tháng 3 năm 2005
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU
về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW
của Bộ chính trị "Về công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước"
Chỉ thị số 24-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán
sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 42NQ/TW, ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị “Về công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đồng thời tiếp tục thực
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận
Trung ương 6 (khóa IX) về đổi mới và tăng cường sự lãnh
đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch cán bộ,
tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong việc
chỉ đạo thực hiện quy hoạch, đưa công tác quy hoạch cán
bộ đi vào nền nếp, chủ động, với mục tiêu xây dựng đội
ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài đáp ứng yêu cầu trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Căn cứ vào Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính
trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn
của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, ban cán sự
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đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể,
trước hết là người đứng đầu, phải trực tiếp chỉ đạo công
tác quy hoạch cán bộ gắn với việc kiểm điểm, đánh giá
cán bộ, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy tại đại hội
đảng các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010 đủ về số lượng, đảm
bảo, tiêu chuẩn, chất lượng, có cơ cấu hợp lý.
3. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ để xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ theo tinh
thần Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25-11-2002 của Bộ
Chính trị và có kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý để
cán bộ không ngừng nâng cao trình độ, được rèn luyện,
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thử thách qua thực tiễn.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các
ban của Đảng và cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch
chỉ đạo việc quán triệt phố biến Nghị quyết số 42-NQ/TW
của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ đến các
chi bộ đảng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 4 năm 2005
Điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã
và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình
Ngày 28-4-2005, Chính phủ ban hành Nghị định số
58/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính
phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình:
1. Điều chỉnh 4,55ha diện tích tự nhiên và 1.279 nhân
khẩu của phường Thanh Bình; 26ha diện tích tự nhiên và
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1.300 nhân khẩu của xã Ninh Sơn; 102,8ha diện tích tự
nhiên và 1.197 nhân khẩu của xã Ninh Phong về phường
Nam Bình; 3,37ha diện tích tự nhiên và 508 nhân khẩu
của phường Bích Đào về xã Ninh Sơn; 36,36ha diện tích
tự nhiên và 1.506 nhân khẩu của phường Nam Bình về xã
Ninh Phong.
Sau khi điều chỉnh, phường Thanh Bình có diện tích tự
nhiên 156,54ha và 9.562 nhân khẩu; phường Bích Đào có
diện tích tự nhiên 224,2ha và 7.698 nhân khẩu; phường
Nam Bình có diện tích tự nhiên 185,76ha và 9.290 nhân
khẩu; xã Ninh Sơn có diện tích tự nhiên 470,01ha và 8.054
nhân khẩu; xã Ninh Phong có 539,16ha diện tích tự nhiên
và 7.701 nhân khẩu.
2. Xã Ninh Khánh có diện tích tự nhiên 535,82ha và
7.027 nhân khẩu được đổi thành phường Ninh Khánh; xã
Ninh Phong có diện tích tự nhiên 539,16ha và 7.701 nhân
khẩu được đổi thành phường Ninh Phong.
Như vậy, đến thời điểm này, thị xã Ninh Bình gồm 14
đơn vị hành chính trực thuộc (10 phường: Tân Thành,
Phúc Thành, Đông Thành, Nam Thành, Thanh Bình, Nam
Bình, Vân Giang, Bích Đào, Ninh Khánh, Ninh Phong và 4
xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Sơn, Ninh Phúc).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-3-2005,
tr. 1, 3.

Ngày 4 tháng 5 năm 2005
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng)
khóa XIV
Hội nghị họp để thảo luận dự thảo đề cương chi tiết
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
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thứ XV; nghe và cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của tập
thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo kiểm điểm của các
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2004.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 545,
Cặp số 55, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 6 tháng 5 năm 2005
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW
của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ
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đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Chỉ thị số 26-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội cần
nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi
trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện
tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41NQ/TW, ngày 15-11-2004 của Bộ Chính trị trong các cấp
ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây
dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện từng mục
tiêu, từng nhiệm vụ (Chương trình hành động hằng năm,
5 năm (2005 - 2010) và 10 năm (2011 - 2020).
2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng,
trong nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường bằng nhiều
hình thức phong phú và thường xuyên.
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3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường.
4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với
chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và
nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, phân công đảng
viên phụ trách từng mặt của công tác bảo vệ môi trường ở
thôn bản, khu phố, cơ quan, đơn vị.
5. Thực hiện xã hội hóa đầu tư bảo vệ môi trường trong
lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 5 năm 2005
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU
về tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo
trong tình hình mới
Chỉ thị số 27-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã
hội chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm và
nhiệm vụ của công tác tôn giáo đã được nêu trong Nghị
quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.
2. Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn
giáo và Nghị quyết số 22/2005/NĐ-CP, ngày 1-3-2005 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh
tín ngưỡng, tôn giáo.
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3. Các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính
trị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường phối
hợp chỉ đạo, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện
đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng
dẫn thi hành Pháp lệnh của Chính phủ.
4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW,
ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị, các nghị định của Chính
phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cuộc vận động xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,
vững mạnh.
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5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông
tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền sâu rộng Pháp lệnh tín
ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của
Chính phủ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 tháng 6 năm 2005
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU
về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết
số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)
"Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe
nhân dân trong tình hình mới"
Chỉ thị số 28-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cần nắm
vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp
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chủ yếu về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới để tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46NQ/TW, ngày 23-2-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) trong
cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế xây dựng chương trình
hành động cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm,
5 năm 2005 - 2010 và những năm tiếp theo.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng,
quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng
và mỗi người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe.
3. Làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục
sức khỏe bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển
biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống
chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân.
4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi
mới, củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công
bằng, hiệu quả và phát triển.
5. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng
các nguồn đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân; chống lãng phí, thất thoát trong
xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế.
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6. Kiện toàn bộ máy cán bộ, nhân viên y tế cả về số
lượng và chất lượng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 tháng 7 năm 2005
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp, thảo luận và thông
qua một số nội dung:
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1. Thảo luận Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu
năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005 và
thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2005, kinh tế
tăng trưởng cao (tốc độ tăng trưởng GDP đạt 20,56%).
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, vụ lúa đông
xuân được mùa. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ
đông xuân đạt khoảng 272,8 nghìn tấn. Sản xuất công
nghiệp tăng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố
định năm 1994) đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 63,1% so với cùng
kỳ năm 2004. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch
vụ, thu, chi ngân sách có tiến bộ. Tổng thu ngân sách trên
địa bàn đạt 233,4 tỷ đồng.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh nêu rõ: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ
đạo sản xuất nông nghiệp để vụ mùa giành thắng lợi. Tiếp
tục đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường công tác thu hút
đầu tư. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Tập trung chỉ
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đạo cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tranh tre, vách đất.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự; quân sự quốc phòng địa phương. Các cấp ủy đảng cần rút kinh
nghiệm qua chỉ đạo đại hội điểm ở các tổ chức cơ sở đảng,
coi trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với
các đảng bộ, chi bộ yếu kém. Tổ chức thành công Kỳ họp
thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Tổ chức thành
công Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ II.
2. Thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số
75-QĐ/TW, ngày 25-4-2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số
24-CT/TW, ngày 12-6-1993 của Bộ Chính trị về công tác
bảo vệ chính trị nội bộ.
3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo những nội dung
cơ bản của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa IX.
4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và quyết
định triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào
tháng 12-2005 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh với số đại
biểu chính thức là 270 đại biểu.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 547,
Cặp số 56, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 18 tháng 7 năm 2005
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU
về phát triển vùng kinh tế ven biển đến năm 2010,
định hướng đến năm 2020
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra
những hạn chế, khiếm khuyết trong phát triển kinh tế
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vùng ven biển1, Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đưa ra
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phát
triển vùng kinh tế ven biển đến năm 2010, định hướng
đến năm 2020.
Phƣơng hƣớng chung phát triển vùng kinh tế ven biển
đến năm 2010 là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp,
các ngành, các thành phần kinh tế, thu hút mọi nguồn lực,
tập trung đầu tư phát triển và tăng cường quản lý, khai
thác hợp lý tài nguyên ven biển rừng ngập mặn, vùng
nước lợ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất
hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế
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trên một đơn vị diện tích. Phát triển sản xuất đi đôi với
phát triển xã hội và bảo vệ vùng đệm cho khu dự trữ,
bảo tồn sinh quyển vùng đồng bằng sông Hồng để đảm
bảo phát triển bền vững, tạo vùng du lịch sinh thái. Kết
hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc
phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.
Tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, khai
thác tiềm năng, phát huy thế mạnh để đưa vùng kinh tế
ven biển thành vùng kinh tế động lực, góp phần đẩy
nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh.
Nghị quyết số 05-NQ/TU chỉ rõ mục tiêu đến năm 2010
là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,1%/năm,
riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế nuôi trồng, đánh bắt
thủy, hải sản nước mặn, nước lợ đạt 22,2%, sản lượng
_______________
1. Vùng ven biển của tỉnh Ninh Bình tập trung ở huyện Kim Sơn
gồm thị trấn Bình Minh và các xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung,
Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi, Nông trường Bình Minh.
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lương thực có hạt 18.000 tấn, sản lượng cói 10.000 tấn, đàn
lợn 17.000 con, đàn gia cầm 150.000 con, tổng sản lượng
thủy, hải sản 13.200 tấn; đến năm 2010 có đủ trường học
cao tầng kiên cố, 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; 100%
số đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% dân cư được sử
dụng điện sinh hoạt, 80% số hộ được dùng nước sạch.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết số 05-NQ/TU
chỉ rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2010:
1. Hoàn chỉnh các quy hoạch chi tiết và tăng cường
công tác quản lý nhà nước vùng ven biển, thực hiện nhất
quán chủ trương giao đất, cho thuê đất ổn định lâu dài
cho hộ nông dân và tổ chức kinh tế.
2. Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng.
3. Phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ.
4. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.
5. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến lâm, khuyến ngư.
6. Đảm bảo an ninh - quốc phòng.
7. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
của địa phương.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 696,
Cặp số 81, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2005
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 10
nghị quyết: Nghị quyết về việc vay vốn của Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư cho các dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng; Nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ
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lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất
giữa các cấp ngân sách; Nghị quyết về điều chỉnh kế
hoạch sử dụng đất năm 2005 và kế hoạch sử dụng đất 5
năm (2001 - 2005); Nghị quyết về xây dựng mạng lưới
khuyến nông cấp xã; Nghị quyết về việc thông qua đề án
nâng cấp thị xã Ninh Bình thành đô thị loại III; Nghị quyết
về chính sách thu hút những người đã được đào tạo, có
chuyên môn phù hợp về công tác tại các xã, phường, thị
trấn; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí chi cho các cơ
quan, đơn vị đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn
hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; Nghị quyết về hỗ trợ kinh
phí hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng ở các
xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về việc quy định mức hỗ
trợ các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Nghị quyết về việc
bổ sung số lượng cán bộ và mức phụ cấp đối với chức
danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường,
thị trấn.
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Nguồn: Báo cáo số 09/BC-TTHĐ, ngày
25-7-2005 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, số 2994,
ngày 22-7-2005, tr. 1, 3.

Ngày 30 tháng 8 năm 2005
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ II
Ngày 30-8-2005, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh
Ninh Bình lần thứ II. Các đại biểu thông qua Báo cáo tổng
kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước; công tác khen
thưởng (2001 - 2005) và phương hướng, nhiệm vụ công tác
thi đua - khen thưởng 5 năm 2006 - 2010. Các phong trào
thi đua đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp,
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các ngành, các đoàn thể, của quân và dân trong tỉnh, tạo
nên động lực quan trọng đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh.
Báo cáo nêu rõ: Trong những năm 2000 - 2005, quân
dân tỉnh Ninh Bình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng
159 Huân chương Lao động, 85 Huân chương Chiến công;
2 tập thể, 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 12 Chiến sĩ thi đua
toàn quốc.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 31-8-2005,
tr. 1, 2 và Báo cáo số 51/BC-UBND, ngày
30-8-2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 17 tháng 10 năm 2005
Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của
Tỉnh ủy và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung
ương 6 (lần 2) (khóa VIII) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XV; tiến hành một số công việc theo quy trình công tác
chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 549,
Cặp số 56, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 8 tháng 11 năm 2005
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành giới thiệu nhân
sự Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; thảo luận Dự thảo
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Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Báo
cáo kiểm điểm, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII); thống nhất một số công
việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và
quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 8-112004 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an
trong tình hình mới.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 550,
Cặp số 56, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 11 năm 2005
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU
về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn
dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người
Chỉ thị số 30-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban,
ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức quán triệt, khẩn trương triển khai sâu rộng
Chỉ thị số 53-CT/TW, ngày 28-10-2005 của Ban Bí thư và
Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg, ngày 15-10-2005 của Thủ tướng
Chính phủ đến từng cơ sở đảng, đến toàn thể cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân.
2. Phải coi công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
(H5N1) và đại dịch cúm ở người là nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách hiện nay.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ các
biện pháp phòng, chống dịch.
4. Các cơ quan chức năng và các huyện, thị xã có kế
hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia
cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.
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5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến
từng khu dân cư, từng gia đình và nhân dân để mọi người
hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm và diễn biến phức tạp
của dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 11 năm 2005
Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIV
Hội nghị thảo luận, thống nhất một số vấn đề về công
tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Nguồn: Tài liệu khóa XIV, Hồ sơ số 551,
Cặp số 56, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2005
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV1
Đại hội họp từ ngày 4 đến ngày 7-12-2005 với sự có
mặt của 266 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đảng viên
trong toàn Đảng bộ tham dự. Đồng chí Nguyễn Phú
Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Kinh tế phát triển, tốc
độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng, các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển tăng
_______________
1. Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết
về việc xác định số thứ tự nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh.
Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 5-2-2002 của Ban Tổ
chức Trung ương "Về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”;
căn cứ thực tiễn lịch sử hoạt động của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình từ
ngày thành lập, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV nhất trí
biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác định số thứ tự nhiệm kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, được đổi thành nhiệm kỳ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (trước năm 1976, có 11 kỳ Đại hội Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình và từ năm 1976 đến năm 1991 (thời gian tỉnh Ninh
Bình sáp nhập vào tỉnh Hà Nam Ninh) có 4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hà Nam Ninh).
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nhanh; cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường; văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định và được cải
thiện nhiều mặt, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều
đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững, quốc phòng được tăng cường; hệ thống chính
trị được củng cố. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại
hội XIV đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, tạo
tiền đề cho bước phát triển mới.
- Tốc độ tăng trưởng GDP (2001 - 2005) đạt bình quân
11,9%/năm.
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng
năm: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; công nghiệp
tăng 26,8%; dịch vụ tăng 12,1%.
- Cơ cấu kinh tế tính đến năm 2005: Nông, lâm
nghiệp, thủy sản: 30,9%; công nghiệp - xây dựng: 35,7%;
dịch vụ: 33,4%.
- Sản lượng lương thực quy thóc bình quân đạt 45,4
vạn tấn/năm; năng suất lúa bình quân 5 năm (2001 2005) đạt trên 11 tấn/ha/năm; lương thực bình quân đầu
người đạt 500kg/người/năm. Giá trị sản phẩm trên 1ha
canh tác đạt 25,4 triệu đồng/năm.
- Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu đến năm 2005 đạt 50,3
triệu USD; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 22 triệu USD.
- GPD bình quân đầu người năm 2005 đạt 5,3 triệu
đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2000.
- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2005 còn 6,2%, cơ bản
không còn hộ đói.
- Giải quyết việc làm bình quân mỗi năm 16.000 lao động.
- Đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2002;
số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt 79,8%.
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- Đã có 84% đường giao thông nông thôn được cứng
hóa phần mặt.
- Từ năm 2001 đến năm 2004, số tổ chức cơ sở đảng
trong sạch, vững mạnh đạt 81,3%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 vẫn còn một
số hạn chế: GDP bình quân đầu người so với các tỉnh đồng
bằng sông Hồng vẫn còn ở mức thấp, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch chậm, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, sự
phát triển giữa các lĩnh vực chưa đều. Về văn hóa - xã hội,
việc chỉ đạo giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc như
việc làm cho người lao động còn hạn chế; các tai, tệ nạn xã
hội, nhất là ma túy, còn diễn biến phức tạp, chưa được chặn
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đứng, đẩy lùi. Công tác xây dựng hệ thống chính trị còn hạn
chế so với yêu cầu, nhiệm vụ.
Đại hội đề ra phƣơng hƣớng chung trong 5 năm 2006 2010 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều
hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân, khai thác và huy động mọi nguồn lực cho đầu
tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tạo bước đột
phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa - xã
hội toàn diện, vững chắc; tiếp tục thực hiện xóa đói, giảm
nghèo, tạo việc làm, giảm các tai, tệ nạn xã hội; tăng cường
công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy
mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và năng
lực chỉ đạo điều hành, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa
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các ngành, các cấp, xây dựng cơ cấu kinh tế: công nghiệp,
dịch vụ và nông nghiệp, phấn đấu chỉ tiêu GDP tính theo
đầu người đạt mức bình quân chung của các tỉnh đồng
bằng sông Hồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2005-2010
Ảnh: Thế Minh

Đại hội đề ra một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2010:
1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 14,5%/năm trở lên.
2. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng
năm: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,0%; công nghiệp
tăng 26%; dịch vụ tăng 15%.
3. Cơ cấu kinh tế (theo GDP giá hiện hành) đến năm
2010: Công nghiệp - xây dựng: 48%; dịch vụ: 35%; nông,
lâm nghiệp, thủy sản: 17%.
4. Sản lượng lương thực bình quân đạt 46 vạn tấn/năm.
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5. Đến năm 2010, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông
nghiệp đạt 35 triệu đồng/năm.
6. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 đạt 50 triệu
USD trở lên.
7. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2010 đạt 1.200
tỷ đồng trở lên.
8. GDP bình quân đầu người năm 2010 gấp 2,5 lần so
với năm 2005.
9. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 1,6%, để
đến 2010 còn dưới 10% (theo tiêu chí năm 2005). Đến 2010,
có 80 - 85% hộ gia đình được dùng nước sạch.
10. Mức giảm tỷ lệ sinh mỗi năm là 0,22 0/00.
11. Giải quyết việc làm bình quân mỗi năm 16.000 lao
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động trở lên, trong đó xuất khẩu 2.000 lao động trở lên, tỷ
lệ lao động được đào tạo nghề 25%.
12. Duy trì và củng cố vững chắc phổ cập giáo dục tiểu
học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đến
2010 có 25% huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc
trung học.
13. Đến năm 2010: 95% đường giao thông huyện, xã,
phường, thị trấn được cứng hóa; 90% trở lên kênh mương
được kiên cố; 50% số thôn, xóm, phố trở lên có nhà văn
hóa; 70% xã, phường có nhà văn hóa; 100% huyện, thị xã
có Nhà văn hóa thiếu nhi; 100% xã, phường, thị trấn có trụ
sở kiên cố đạt tiêu chuẩn.
14. Phấn đấu đến năm 2010, 100% trạm y tế xã,
phường, thị trấn có bác sĩ, 80% số xã trong tỉnh đạt chuẩn
quốc gia về y tế.
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15. 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh,
chính quyền, đoàn thể cơ sở vững mạnh. Bình quân mỗi
năm kết nạp được 1.600 đảng viên mới.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIX)
gồm 49 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức,
2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2005-2010
Ảnh: Tư liệu

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu đồng chí
Đinh Văn Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn
Thắng và đồng chí Tạ Nhật Thới làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí.
Nguồn: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình lần thứ XIX và Tài liệu Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Hồ
sơ số 18, Cặp số 03, Phông số 02, Kho
lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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NĂM 2006
Ngày 7 tháng 1 năm 2006
Thị xã Ninh Bình tổ chức Lễ công bố
Quyết định công nhận đô thị loại III
Ngày 7-1-2006, tại Sân vận động tỉnh, Thị ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Bình tổ chức
Lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Ninh Bình là đô
thị loại III. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thị xã đọc diễn văn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ
vang của Đảng bộ, nhân dân thị xã, nhất là những thành
tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới từ khi tái lập tỉnh
(năm 1992) đến năm 2006. Từ kết quả đạt được, thị xã
Ninh Bình đã đáp ứng đủ các tiêu chí của đô thị loại III.
Ngày 2-12-2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định
số 2241 công nhận thị xã Ninh Bình là đô thị loại III. Đây
là điều kiện thuận lợi để thị xã phấn đấu trở thành thành
phố vào năm 2007.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-1-2006,
tr. 4.

Ngày 12 tháng 1 năm 2006
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ngày 12-1-2006, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
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lần thứ tư họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ
năm 2005, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ
yếu năm 2006 và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị
tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trước khi phát hành.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, Hội
nghị khẳng định: Kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng khá,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp và
dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; văn hóa xã
hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân có bước cải thiện, an
ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo, quốc phòng được tăng cường. Hệ thống chính trị được
củng cố ngày càng vững mạnh, tổ chức thành công đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Hội nghị xác định phương hướng cơ bản cho năm
2006: Các cấp, các ngành trong tỉnh cần đoàn kết, nỗ lực,
phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền
vững, đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục tạo môi
trường đầu tư hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư cả trong
nước và nước ngoài. Chú trọng nâng cao chất lượng các
hoạt động văn hóa - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, làm
tốt công tác xoá đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm;
giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng
cường công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 21,
Cặp số 03, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1 năm 2006
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các
nghị quyết: Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2006; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm
2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về Chương
trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân
dân tỉnh; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân
sách nhà nước năm 2004; Nghị quyết về việc phê duyệt dự
toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2006; Nghị quyết
về sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí và lệ phí trên
địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt giá các loại đất trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình, thực hiện trong năm 2006; Nghị
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quyết phê duyệt đề án xây dựng mạng lưới thú y xã,
phường, thị trấn; Nghị quyết về việc thành lập Ban Thi
đua - Khen thưởng tỉnh; Nghị quyết về quyết định tổng
biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính
của tỉnh năm 2006.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu kiện toàn và ra
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Bí
thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được
bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Báo cáo số 02/BC-TTHĐ, ngày
19-1-2006 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 4
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, tài
liệu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Ngày 18 tháng 1 năm 2006
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tổng kết về đổi thẻ đảng viên
Ngày 16-1-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội
nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày
17-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc đổi
thẻ đảng viên”.
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Trong quá trình
triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, việc tổ chức học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về đổi thẻ đảng viên được tổ chức
học tập nghiêm túc. Việc xét duyệt đối tượng đổi thẻ đảng
viên từng đợt được thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ
thị số 29-CT/TW. Qua 7 đợt đổi thẻ, toàn tỉnh có 46.558
đồng chí được đổi và phát thẻ đảng viên. Sau mỗi đợt đổi
thẻ, Ban Chỉ đạo đổi thẻ đảng viên các cấp đã tiến hành sơ
kết, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, đề ra kế hoạch, biện
pháp thực hiện đổi thẻ cho đợt tiếp theo.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-1-2006,
tr.1, 4.

Ngày 9 tháng 3 năm 2006
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ngày 9-3-2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội
nghị lần thứ năm để thảo luận và thông qua các văn bản dự
thảo: Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa,
chương trình kiểm tra toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
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Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh quy định rõ chức năng, trách nhiệm, quyền hạn,
chế độ làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban
Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, bộ máy làm việc của Tỉnh ủy và mối quan hệ
công tác. Dự thảo chương trình công tác toàn khoá của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIX) đề ra các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng,
an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 5 năm 2006 2010, đồng thời dự kiến kế hoạch ban hành các nghị
quyết từ năm 2006 đến năm 2010.
Dự thảo chương trình kiểm tra của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh dự thảo nội dung, đối tượng, thời gian kiểm
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tra trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy quy định chức năng, tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy, quyền hạn và các thành viên của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy; các mối quan hệ công tác của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 22,
Cặp số 03, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 5 tháng 4 năm 2006
Ký duyệt măng x c Báo Ninh Bình cuối tuần
Báo Ninh Bình cuối tuần là ấn phẩm được phát hành
vào thứ năm hằng tuần, gồm 8 trang khổ nhỏ, in 2 màu,
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tập trung phản ánh các vấn đề mang tính xã hội sâu sắc,
được nhiều người quan tâm, trên các lĩnh vực: chính trị,
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Bên cạnh đó, Báo
dành một phần đáng kể dung lượng các trang cho các
chuyên mục, nhất là mảng đề tài về văn hóa, thể thao,
văn học - nghệ thuật.
Để nâng cao chất lượng và từng bước tạo dấu ấn cho
ấn phẩm đặc biệt này, ngày 5-4-2006, Bí thư Tỉnh ủy
Đinh Văn Hùng đã ký duyệt măng xéc Báo Ninh Bình
cuối tuần.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 5-4-2006,
tr.1, 4.

Ngày 11 tháng 4 năm 2006
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận, thông qua Nghị quyết của Tỉnh
ủy về sản xuất vụ đông đến năm 2010.
Trên cơ sở khái quát tình hình và kết quả sản xuất vụ
đông những năm 2001 - 2005, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh thảo luận và thông qua Nghị quyết về sản xuất vụ
đông đến năm 20101, trong đó, xác định phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển
sản xuất vụ đông đến năm 2010:
Phƣơng hƣớng chung là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo bước đột phá về phát triển vụ đông, trọng tâm là mở
_______________
1. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 14-4-2006 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về sản xuất vụ đông đến năm 2010, Hồ sơ số 602, Cặp số
93, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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rộng diện tích trên đất 2 lúa, từng bước đưa sản xuất vụ
đông thành vụ sản xuất chính và tạo thành tập quán canh
tác cho nông dân. Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất
theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm
và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Gắn phát
triển sản xuất vụ đông với xây dựng cánh đồng đạt giá trị
thu hoạch 50 triệu đồng/ha/năm. Đẩy mạnh thâm canh
tăng năng suất, coi trọng cây trồng giá trị kinh tế cao phù
hợp với từng vùng, khuyến khích phát triển cây trồng
mới, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ổn
định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất vụ đông
trong những năm 2006 - 2010.
Mục tiêu chủ yếu đến năm 2010: Diện tích cây vụ đông
toàn tỉnh đến năm 2010 đạt trên 23.000ha, trong đó có
15.000ha trên đất 2 lúa. Tổng giá trị sản phẩm cây vụ đông
đến năm 2010 đạt trên 300 tỷ đồng; bình quân giá trị sản
phẩm cây vụ đông đạt trên 14 triệu đồng/ha. Đến năm 2010,
mỗi xã có ít nhất một mô hình cánh đồng sản xuất vụ đông
quy mô 5ha trở lên, đạt giá trị thu hoạch 50 triệu
đồng/ha/năm; mỗi huyện, thị xã có ít nhất một cánh đồng
với diện tích 30ha trở lên, đạt giá trị thu hoạch 50 triệu
đồng/ha/năm, trong đó có sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 23,
Cặp số 03, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 19 tháng 6 năm 2006
Lễ ký Hiệp định về hợp tác phát triển Dự án Cải cách
hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn II
Ngày 19-6-2006, được sự ủy quyền của Chính phủ
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Bùi
Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh và ngài Kjell Storlokken, Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền của Chính phủ Na Uy, đã ký kết Hiệp định Dự án
Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn II do Chính
phủ Na Uy viện trợ không hoàn lại. Dự án cải cách hành
chính giai đoạn II bao gồm phần viện trợ không hoàn lại
của Chính phủ Vương quốc Na Uy là 92% ngân sách
(không quá 11 triệu curon Na Uy) và Dự án sẽ do các cơ
quan, đơn vị ở cả ba cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh trực
tiếp thực hiện. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung ở 7
xã, phường thuộc 2 huyện Gia Viễn, Nho Quan và thị xã
Tam Điệp. Các thí điểm được xây dựng và thử nghiệm sẽ
nhân rộng ngay ở các xã, phường khác và các huyện khác
trong khoảng thời gian thực hiện dự án, các xã, phường thí
điểm đã dự kiến lựa chọn sẽ được khẳng định lại rõ ràng
trong giai đoạn khởi động.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-6-2006,
tr.1, 4.

Ngày 6 tháng 7 năm 2006
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình 6 tháng đầu
năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006.
Về tình hình 6 tháng đầu năm 2006, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh thống nhất nhận định: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng
khá; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 54,8% kế
hoạch năm 2006, tăng 3,9% so với cùng kỳ, sản lượng lương
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thực có hạt ước đạt 27,4 vạn tấn, đạt 59,6% kế hoạch năm; giá
trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 47% kế hoạch năm,
tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2005; giá trị các ngành dịch
vụ tăng 12,1%. Thu ngân sách đạt 327 tỷ đồng, đạt 50,3% kế
hoạch năm 2006, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm 2005; cơ sở
vật chất được tăng cường, văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời
sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng được
tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững; hệ thống chính trị được củng cố.
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu:
Tập trung lãnh đạo, sản xuất vụ mùa giành thắng lợi toàn
diện; triển khai đồng bộ, mạnh mẽ sản xuất vụ đông. Đẩy
mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo chặt chẽ
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việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2007. Tập trung tuyên truyền việc triển
khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng các
cấp. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về “Chiến lược
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo
triển khai quán triệt và xây dựng Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tổ chức tốt Kỳ
họp thứ 5 (tháng 7-2006) và Kỳ họp thứ 6 (tháng 12-2006)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Tăng cường công tác dân
vận của Đảng. Chỉ đạo tiến hành tổng kết năm 2006, xây
dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 24,
Cặp số 03, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2006
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các
nghị quyết: Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các
cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc sửa đổi,
bổ sung một số khoản thu phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết
về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách trong
khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng
sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn
tỉnh; Nghị quyết về ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các
khu công nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về
việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản
xuất vụ đông đến năm 2010; Nghị quyết về điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5
năm (2006 - 2010); Nghị quyết về việc đề nghị thành lập
thành phố Ninh Bình trực thuộc tỉnh Ninh Bình.
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua 9 nghị
quyết về việc miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu kiện
toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
Nguồn: Thông báo số 07/TB, ngày 19-7-2006
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 18 tháng 7 năm 2006
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục
triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)
về phát triển du lịch đến năm 2010
Hội nghị họp, nghe và thảo luận Báo cáo sơ kết thực
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hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18-12-2001 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến
năm 2010. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thống nhất:
1. Về đánh giá kết quả đạt đƣợc, Nghị quyết số 03NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2010 là một chủ
trương đúng đắn, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ
đạo phát triển ngành du lịch của tỉnh đến năm 2010. Qua 5
năm tổ chức triển khai thực hiện, hoạt động du lịch trên
địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, lượng
khách đến Ninh Bình tăng, năm 2005, đón được 1.021.000
lượt khách, trong đó có 320.000 lượt khách quốc tế, giải
quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần thúc
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đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót nổi lên là: Lượng
khách du lịch đến Ninh Bình đông nhưng khách lưu trú
lại đạt tỷ lệ thấp (mới có khoảng 10% so với tổng số
khách); hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng,
thế mạnh của tỉnh; quản lý nhà nước về du lịch còn yếu
kém. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du
lịch vẫn còn để xảy ra nhiều vấn đề bức xúc. Đội ngũ cán
bộ của ngành du lịch còn nhiều bất cập.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị
quyết trong thời gian tới:
Về mục tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển
du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của
tỉnh. Trong đó, mục tiêu hàng đầu trong những năm tới
là: Kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ
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tầng các khu du lịch trọng điểm, tạo ra nhiều sản phẩm
du lịch độc đáo, phục vụ du lịch; nâng cao hiệu quả công
tác quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến du lịch để lưu giữ
khách ở lại dài ngày, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh.
Về các nhiệm vụ và giải pháp:
1. Trong năm 2006, cơ bản hoàn thành tuyến đường
chính từ nút giao thông quốc lộ 1A, đoạn núi Kỳ Lân đến
Khu trung tâm và từ Khu trung tâm đến khu núi chùa
Bái Đính.
2. Đẩy nhanh việc quy hoạch chi tiết và xây dựng cơ sở
hạ tầng khu trung tâm.
3. Tập trung giải phóng mặt bằng, san lấp, xây dựng
cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu ưu đãi đặc biệt.
4. Về Khu du lịch hang động: Đến tháng 6-2007, tập
trung nạo vét, hoàn chỉnh các hang, thung để đảm bảo an
toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các thuyền đưa khách
du lịch đi lại thuận lợi quanh năm1.
5. Khu núi chùa Bái Đính: Đây là khu văn hóa, tâm
linh đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung tháo gỡ,
giải quyết khó khăn về giải phóng mặt bằng và các thủ
tục đầu tư xây dựng cho các doanh nghiệp, phấn đấu
đến hết năm 2007 cơ bản hoàn thành.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-8-2006,
tr.1, 2.

_______________
1. Ngày 16-8-2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số
177/KH-UBND cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du
lịch Tràng An.
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Ngày 9 tháng 8 năm 2006
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU
về đẩy mạnh phát triển trồng, chế biến cói; thêu ren
và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn 2006 - 2010
Trên cơ sở khái quát tình hình và kết quả trồng, chế
biến cói; thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn 2001 2005, Nghị quyết số 04-NQ/TU xác định phương hướng,
mục tiêu và các giải pháp chủ yếu phát triển trồng, chế biến
cói; thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn 2005 - 2010.
Về phƣơng hƣớng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai
thác các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, từng bước
khôi phục, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các
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làng nghề cói, thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ, trên cơ sở
kết hợp lao động thủ công truyền thống với ứng dụng
công nghệ mới; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng
cạnh tranh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển
nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, xuất khẩu và
phát triển nông nghiệp toàn diện, bảo vệ môi trường, xây
dựng nông thôn mới, đặc biệt là góp phần xóa đói, giảm
nghèo, thu hút nhiều lao động, đẩy nhanh tiến trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Về mục tiêu: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình
quân hằng năm: Sản phẩm cói tăng 15%, sản phẩm thêu
ren tăng 11%, sản phẩm chế tác đá mỹ nghệ tăng 17%. Giá
trị sản xuất đến năm 2010 đạt 465 tỷ đồng (trong đó, sản
phẩm cói đạt 280 tỷ đồng, sản phẩm thêu ren đạt 65 tỷ
đồng, sản phẩm chế tác đã mỹ nghệ đạt 120 tỷ đồng). Giá
trị xuất khẩu đến năm 2010 đạt 28,8 triệu USD (trong đó,
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cói đạt 23,3 triệu USD, thêu ren đạt 5,5 triệu USD). Hằng
năm tạo việc làm mới cho 3.000 - 3.500 lao động.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 tháng 8 năm 2006
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU
về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm
gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
Chỉ thị số 03-CT/TU nêu rõ: Dịch cúm gia cầm và dịch
cúm A (H5N1) đang có diễn biến phức tạp ở các nước
trong khu vực. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2006, chưa
xảy ra dịch cúm gia cầm, do vậy, ở một số địa phương và
các tầng lớp nhân dân có tư tưởng chủ quan, lơ là, buông
lỏng phòng chống dịch. Để tăng cường công tác phòng,
chống dịch cúm gia cầm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu
các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 29/2006/TTg, ngày 8-82006 và Công điện số 1225/CĐ-TTg, ngày 10-8-2006 của
Thủ tướng Chính phủ đến từng cơ sở đảng, toàn thể cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, các ngành, ban chỉ đạo phòng, chống dịch
cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người từ tỉnh đến cơ sở
phải duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo
Chi cục Thú y chuẩn bị cung ứng đầy đủ hóa chất,
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vắcxin, dụng cụ trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác
tiêm phòng.
4. Sở Y tế kiểm tra, rà soát toàn bộ kế hoạch phòng,
chống dịch cúm A (H5N1) ở người, trang thiết bị và thuốc
men phục vụ công tác phòng, chống dịch đã được phê
duyệt để bổ sung, điều chỉnh.
5. Sở Nội vụ sớm tham mưu, kiện toàn hệ thống thú y
cơ sở.
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình có
những chuyên đề, chuyên trang thông tin đầy đủ về nguy cơ
dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.
7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã
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hội đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 8 năm 2006
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU
về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay
Nghị quyết số 05-NQ/TU phân tích những kết quả đạt
được và những hạn chế, tồn tại trong công tác tư tưởng,
nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại. Trên cơ sở
đó, Nghị quyết đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp chủ yếu của công tác tư tưởng.
Phƣơng hƣớng chung: Tăng cường sự lãnh đạo của các
cấp ủy đảng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính
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trị làm công tác tư tưởng, tiếp tục đổi mới và nâng cao
hiệu quả công tác tư tưởng. Củng cố vững chắc nền tảng
tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Tuyên truyền
sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao về tư
tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Cổ vũ
kịp thời các phong trào thi đua yêu nước và tăng cường
giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách
mạng, nâng cao trách nhiệm và vai trò tiền phong gương
mẫu của đảng viên, cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các
cấp, các ngành. Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh
và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Thực hiện tốt
nói đi đôi với làm; nói, viết và làm theo nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh phê phán, bác
bỏ các quan điểm, nhận thức sai trái, thù địch; giữ vững
ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tư tưởng
trong thời gian tới:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản
lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể nhân dân trong công tác tư tưởng.
- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác
tư tưởng.
- Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, kiện toàn
bộ máy làm công tác tư tưởng các cấp.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác tư tưởng.
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- Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh và nâng cao
hiệu quả công tác tư tưởng.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 10 năm 2006
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả công
tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2006;
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU,
ngày 30-8-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
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công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.
1. Về đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ
trọng tâm quý IV-2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống
nhất nhận định: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản
lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 484,5 nghìn tấn,
tăng 16,45% so với năm 2005, vượt 5,3% so với kế hoạch
năm 2006; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt
3.908 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 471,3 tỷ
đồng. Văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ
nghèo theo tiêu chí mới còn 16,7%. An ninh, quốc phòng
được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý IV-2006, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất tập trung vào các
nhiệm vụ cơ bản: Tập trung rà soát kế hoạch, nhiệm vụ
năm 2006, có biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn
thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu năm 2006. Xây dựng
317

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

chỉ tiêu, kế hoạch năm 2007. Tổ chức quán triệt và xây
dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
04-NQ/TW, ngày 21-8-2006 của Ban Chấp hành Trung
ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực
hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách.
Chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các
chính sách xã hội<
2. Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy,
đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU,
ngày 30-8-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, trong đó khẳng
định việc ban hành Nghị quyết là một chủ trương đúng đắn
và cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trên
lĩnh vực tư tưởng trong tình hình hiện nay.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 25,
Cặp số 03, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 23 tháng 10 năm 2006
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bất
thường để quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 14-102006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác
đảm bảo an ninh trong tình hình mới.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 26,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2006
Kỳ họp thứ 6 (phiên thứ nhất) Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, thảo
luận các báo cáo và thông qua các nghị quyết: Nghị quyết
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm
2005; Nghị quyết về hủy bỏ 7 văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về sửa đổi
Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia
giữa các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn
tỉnh; Nghị quyết về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa
bàn tỉnh; Nghị quyết về việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí đối
với các trường đạt chuẩn quốc gia; Nghị quyết về mức
phụ cấp đối với các nhân viên y tế thôn, bản; Nghị quyết
về chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế;
Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và
thông qua kế hoạch tổng biên chế hành chính năm 2007;
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
25/2006/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản
thu phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quyết định
dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2007.
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Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng nhân
dân tỉnh.

Ngày 21 tháng 12 năm 2006
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU
về lãnh đạo tổ chức kỷ niệm 185 năm thành lập
tỉnh Ninh Bình, 15 năm tái lập tỉnh
Ngày 21-12-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
319

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Chỉ thị số 04-CT/TU về lãnh đạo tổ chức kỷ niệm 185 năm
thành lập tỉnh Ninh Bình, 15 năm tái lập tỉnh. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện
tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về truyền
thống yêu nước, truyền thống cách mạng của nhân dân
trong tỉnh suốt 185 năm qua; tập trung tuyên truyền
những thành tựu kinh tế - xã hội sau 15 năm tái lập tỉnh.
2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập
thành tích chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh
Ninh Bình, 15 năm tái lập tỉnh và chào mừng thị xã
Ninh Bình được công nhận là thành phố Ninh Bình,
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội năm 2007.
3. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể
dục thể thao.
4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo của
tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh làm trưởng ban để tập trung chỉ đạo các
hoạt động kỷ niệm.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết,
chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện; hoàn chỉnh các thủ
tục đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình
Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho cán bộ, nhân dân tỉnh Ninh Bình về thành tích đã đạt
được trong 15 năm tái lập tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 22 tháng 12 năm 2006
Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp để thảo luận một số
vấn đề về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, nhất trí giới thiệu
đồng chí Phan Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, giữ
chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 27,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 4 tháng 1 năm 2007
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006,
xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh nhận định: Kinh tế tiếp tục tăng
trưởng khá, thu hút đầu tư tăng nhanh, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch mạnh, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời
sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng
được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố ngày
càng vững mạnh. 15/16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 đã
hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp,
xây dựng tăng 21% so với năm 2005, tổng vốn đầu tư
phát triển trên địa bàn tăng 48,5% so với năm 2005. Sản
lượng lương thực có hạt cả năm đạt 48,4 vạn tấn, tăng
16,4% so với năm 2005, là năm có sản lượng lương thực
cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng thủy sản đạt 17.845
tấn, tăng 27,3% so với năm 2005. Tổng thu ngân sách đạt
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878,5 tỷ đồng, vượt 35,2% so với dự toán của Hội đồng
nhân dân tỉnh giao. Trong năm đã đón 1,26 triệu lượt
khách du lịch, tổng doanh thu du lịch tăng 33,5% so với
năm 2005. Tỷ lệ hộ nghèo từ 18% (năm 2005) giảm xuống
còn 15%. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên cả 3 mặt chính trị, tư
tưởng và tổ chức. Năm 2006, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết, 4 chỉ thị, 278 thông
báo và 4 thông tri để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực
công tác.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, căn cứ vào tình
hình thực tiễn của địa phương, Hội nghị đã đề ra phương
hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế
hoạch năm 2007:
Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2007: Tập trung hướng
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mạnh về cơ sở, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế
cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
tăng cường thu hút vốn đầu tư. Chú trọng nâng cao chất
lượng các hoạt động văn hóa, làm tốt công tác xóa đói,
giảm nghèo và giải quyết việc làm; giữ vững ổn định
chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác
quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh.
Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2007: Tốc độ tăng
trưởng GDP đạt 16%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây
dựng tăng 25%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy
sản tăng 4,5%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng
15%; sản lượng lương thực có hạt đạt 47 vạn tấn; giá trị
sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 31 triệu đồng/năm; tạo
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việc làm cho 16.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí
mới còn 13%...
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 28,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 6 và ngày 7 tháng 1 năm 2007
Kỳ họp thứ 6 (phiên thứ hai) Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XII
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp để thảo luận,
đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh trong năm 2006, bàn và quyết định
những mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của
năm 2007; nghe và cho ý kiến các báo cáo của Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh,
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; xem
xét việc trả lời chất vấn của thủ trưởng một số ngành; thực
hiện nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và
tiến hành biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, bao gồm:
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2007; Nghị quyết về việc quy định hạn mức giao đất ở,
hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số
phường, xã để thành lập 2 phường mới thuộc thị xã Tam
Điệp, tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc huy động vốn
để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2007; Nghị quyết
về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
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năm 2007; Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị
quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Về công tác nhân sự: Hội đồng nhân dân tỉnh thông
qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu
Hội đồng nhân dân tỉnh và miễn nhiệm chức danh Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Vũ Văn Tám
và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Phan
Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng nhân
dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 8-1-2007,
tr. 1, 3, 4.

Ngày 5 tháng 2 năm 2007
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Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ngày 5-2-2007, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức
Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) nghiên cứu, quán triệt
thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và phát
động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”.
Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị
quyết số 04-NQ/TW khẳng định kết quả lãnh đạo, chỉ đạo
đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của
Đảng bộ; đồng thời, nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
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chủ yếu phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn
2006 - 2010 và những năm tiếp theo.
Về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch đã
xác định rõ đối tượng học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã
hội; học sinh, sinh viên trong các trường học. Đơn vị tiến
hành học tập và triển khai thực hiện Cuộc vận động là tổ
chức cơ sở đảng, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị
lực lượng vũ trang, trường học, các tổ chức cơ sở của đoàn
thể chính trị - xã hội. Thời gian tiến hành Cuộc vận động
là từ ngày 3-2-2007 đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng
và được tiến hành theo 4 bước cơ bản.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị
các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Nghị
quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy tới toàn thể
cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong quá trình tổ chức
thực hiện Nghị quyết, đặc biệt coi trọng việc giáo dục
chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
trong toàn Đảng bộ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 29,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 7 tháng 2 năm 2007
Thành lập thành phố Ninh Bình
Ngày 7-2-2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị
định số 19/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Ninh
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Bình thuộc tỉnh Ninh Bình, bao gồm toàn bộ diện tích tự
nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị
xã Ninh Bình trước đây. Sau khi thành lập, thành phố
Ninh Bình có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10
phường (Tân Thành, Phúc Thành, Đông Thành, Nam
Thành, Thanh Bình, Nam Bình, Vân Giang, Bích Đào,
Ninh Khánh, Ninh Phong) và 4 xã (Ninh Nhất, Ninh Tiến,
Ninh Sơn, Ninh Phúc).
Nguồn: Tài liệu Chi cục Văn thư lưu
trữ tỉnh.

Ngày 12 tháng 2 năm 2007
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU
về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
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Chỉ thị số 08-CT/TU yêu cầu các huyện ủy, thị ủy,
đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các
cấp, các ngành trong tỉnh tập trung quán triệt, triển khai
thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 09CT/TW, ngày 26-1-2007 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, đồng thời thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội; nội dung cơ bản của Luật tổ chức Quốc
hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, quyền và trách nhiệm
của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong
sạch, vững mạnh; thông qua đó nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của công dân về thực hiện công tác bầu cử, động
viên cử tri hăng hái tham gia bầu cử.
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2. Thực hiện đúng quy định, quy trình hiệp thương,
phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của các cấp, các
ngành, các tầng lớp nhân dân trong quá trình lựa chọn,
giới thiệu người ra ứng cử và bầu cử, đảm bảo chặt chẽ,
đúng tiêu chuẩn.
3. Xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo việc
chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XII, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn,
tiết kiệm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
4. Chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động
viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất.
6. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh xây dựng
kế hoạch cụ thể để thực hiện.
Nguồn: Hồ sơ số 632, Cặp 102, Phông số
2, Kho Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy
Ninh Bình.

Ngày 13 tháng 2 năm 2007
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày 13-2-2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh
Ninh Bình. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Hùng,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, đã báo cáo với Chủ tịch nước về
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2006 và
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công tác chuẩn bị đón Tết Đinh Hợi. Chủ tịch nước ghi
nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt
được thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước
nhấn mạnh: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày
càng sâu rộng với thế giới, tỉnh Ninh Bình cần tận dụng
thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, chung sức,
chung lòng, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng
giàu đẹp, văn minh, sánh vai với các tỉnh bạn trong cả
nước. Chủ tịch nước chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh
Ninh Bình hưởng một mùa xuân mới ấm cúng, đoàn
kết, vui tươi và thắng lợi. Trong dịp này, Chủ tịch nước
đã đi thăm và tặng quà gia đình chính sách làm kinh tế
giỏi ở phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình); thăm
Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 14-2-2007,
tr. 1,4.

Ngày 17 và ngày 18 tháng 3 năm 2007
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
thăm Khu du lịch hang động Tràng An
Khu du lịch hang động Tràng An có tổng diện tích
3.500ha với 3/4 diện tích là núi đá; có 48 hang động xuyên
thủy, 38 thung lũng; có nhiều hang động thông nhau kéo dài
hàng chục kilômét với cảnh đẹp gắn liền với truyền thuyết
về vua Đinh, vua Lê. Đến thăm Khu du lịch, Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết đặc biệt đánh giá cao vẻ đẹp sơn thủy
hữu tình ở nơi đây và sự quan tâm lãnh đạo, đầu tư của tỉnh
trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch; bày tỏ tin tưởng Khu
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du lịch hang động Tràng An sẽ phát triển và thu hút đông
đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-3-2007,
tr. 1, 4.

Ngày 29 tháng 3 năm 2007
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo
luận dự thảo Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã
tiến hành thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác quý I và trọng tâm quý II-2007 và
thống nhất đánh giá: Trong quý I-2007, Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo,
bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kiên quyết, dứt
điểm trong chỉ đạo, điều hành; các cấp, các ngành trong
tỉnh phối hợp chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu, đạt được kết
quả quan trọng; trọng tâm là đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và chuẩn bị các điều
kiện để chuẩn bị kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Ninh
Bình, 15 năm tái lập tỉnh, chào mừng thành phố Ninh
Bình. Về kinh tế, hoàn thành gieo cấy 41.145ha lúa đông
xuân, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh
tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là các
nhà máy xi măng.
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Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ quý II-2007, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tập trung vào một số
nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII đảm
bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch, bệnh
cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai có hiệu quả chương
trình nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển Kim Sơn.
Đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, các
nhà máy xi măng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác
thu, chi ngân sách, bố trí nguồn vốn cho các công trình
trọng điểm. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tuyên
truyền, giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là các đơn
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thư khiếu kiện có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XII. Tập trung tuyên truyền, quán triệt
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ chính trị địa
phương. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình
hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TW, ngày 21-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ
đạo hoàn thành Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn
Thanh niên cấp huyện, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 30,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 31 tháng 3 năm 2007
Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Ninh Bình1, 15 năm
tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
và chào mừng thành phố Ninh Bình
Tối ngày 31-3-2007, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao
tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể
Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Ninh Bình, 15 năm tái
lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và
chào mừng thành phố Ninh Bình.
Bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Hùng,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, khẳng định: Trải qua 185 năm, cùng với
tiến trình của lịch sử, người dân Ninh Bình luôn giữ vững
truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, chung sức,
chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức xây dựng
quê hương. Trong 15 năm tái lập tỉnh, thực hiện đường lối
đổi mới của Đảng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã
đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử
thách, giành những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất
_______________
1. Trong lịch sử, tên gọi Ninh Bình có nhiều biến đổi:
- Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822), đạo Thành Bình (thuộc ngoại trấn
Thanh Hoa) được đổi thành đạo Ninh Bình.
- Năm Minh Mệnh thứ 10 (1829), đạo Ninh Bình đổi thành trấn
Ninh Bình.
- Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), tỉnh Ninh Bình chính thức ra
đời, thuộc Tổng đốc Hà Ninh (Theo Nguyễn Tử Mẫn: Ninh Bình toàn
tỉnh địa chí khảo biên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001; Địa chí
Ninh Bình, Sđd; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 1996, t.1).
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cả các lĩnh vực. Với niềm tin vững chắc vào tương lai,
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình tin tưởng tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết, đẩy
mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu
kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010...,
cùng cả nước vững bước vào thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập
và phát triển bền vững.
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Đồng chí Trương Mỹ Hoa - Phó Chủ tịch nước trao Huân chương
Độc lập hạng Nhất (lần tứ Nhất) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
tỉnh Ninh Bình tại Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Ninh Bình,
15 năm tái lập tỉnh, tháng 3-2007
Ảnh: Thế Minh

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí
Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
333

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Trung ương, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-4-2007,
tr. 1, 3.

Ngày 3 tháng 4 năm 2007
Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sạch,
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa
Trên cơ sở khái quát thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý và công tác cán bộ của tỉnh, Nghị quyết số 07-NQ/TU
xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu
để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sạch,
vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
Mục tiêu chung: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo
đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng,
lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham
nhũng, lãng phí; có năng lực lãnh đạo, quản lý; có sức quy
tụ và đoàn kết tốt; có tư duy đổi mới và phong cách làm
việc sâu sát, cụ thể, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích riêng vì
công việc chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, đảm bảo ổn
định và bền vững.
Mục tiêu cụ thể: Nghị quyết nêu rõ những yêu cầu về
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về trình độ chuyên
môn và lý luận chính trị; về trình độ tin học, ngoại ngữ; về
334

Chương IV: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2005 - 2010

cơ cấu nữ và tuổi trẻ phấn đấu đến năm 2015; về luân
chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Nghị quyết cũng nêu rõ 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
để thực hiện các mục tiêu đã được xác định:
1. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ về chủ
trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
2. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống
cho cán bộ.
3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất
lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo
phân cấp.
4. Đổi mới công tác cán bộ, thực hiện phân cấp, phân
quyền sâu hơn cho cấp dưới về quản lý cán bộ, giảm bớt
đối tượng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý,
quyết định.
5. Thực hiện tốt tự phê bình, phê bình gắn với nhận
xét, đánh giá, xếp loại cán bộ theo đúng quy trình, quy
định đảm bảo nền nếp, có chất lượng và hiệu quả.
6. Thực hiện tốt xây dựng quy hoạch cán bộ cho mỗi
nhiệm kỳ.
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7. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý
luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý.
8. Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ trên
cơ sở vừa đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng
địa phương, đơn vị, vừa thực hiện yêu cầu bồi dưỡng, rèn
luyện, phát hiện, lựa chọn cán bộ có năng lực, triển vọng.
9. Đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc và trang, thiết bị
phục vụ công tác cho cán bộ lãnh đạo các cấp.
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10. Tăng cường kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ.
11. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động
của các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 4 năm 2007
Đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình thăm và tặng quà
quân và dân quần đảo Trường Sa
Đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình do đồng chí Tạ Nhật
Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu, thay mặt
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình tham gia Đoàn công
tác của Bộ Tư lệnh Hải quân cùng với một số tỉnh, thành
và cơ quan, đơn vị của Trung ương đã đi thăm và tặng
quà quân và dân quần đảo Trường Sa.
Trong chuyến công tác, Đoàn Ninh Bình đã lần lượt
đến thăm, tặng quà quân và dân các đảo: Nam Yết, Sinh
Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Đá Tây, Trường Sa, Đá Lát;
thăm, nói chuyện, trao thư và tặng quà của Đảng bộ và
nhân dân tỉnh Ninh Bình cho các cán bộ, chiến sĩ con em
quê hương Ninh Bình đang công tác tại các đảo; thăm
hỏi, tặng quà các chiến sĩ con em quê hương Ninh Bình
đang làm nhiệm vụ trên các tàu HQ-99S, HQ-64M của
Hải quân nhân dân Việt Nam và Nhà giàn DK1/8 Quế
Đường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, Đoàn
còn được tham dự một số buổi diễn tập thực binh có bắn
đạn thật của quân và dân trên đảo đánh địch đổ bộ; tham
gia lễ dâng hương và tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải
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quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, anh dũng hy sinh
giữa biển khơi tại vùng biển Gạc Ma - Len Đao ngày 143-1988; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và một
số hoạt động khác.
Nguồn: Báo Ninh Bình ngày 2-5-2007,
tr. 1, 4.

Ngày 20 tháng 5 năm 2007
Tỉnh Ninh Bình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XII
Ngày 20-5-2007, gần 60 vạn cử tri Ninh Bình tham gia
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại 1.006 khu vực bỏ
phiếu trong toàn tỉnh. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt
98,04%. Kết quả, đã bầu đủ số lượng 6 đại biểu Quốc hội
khóa XII.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-5-2007,
tr. 1, 4; Báo Ninh Bình, ngày 1-6-2007,
tr. 1, 3.

Ngày 30 tháng 6 năm 2007
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận một số nội dung về công tác cán
bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí giới thiệu đồng chí
Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, để Hội
đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009; đồng chí Đinh Quốc Trị,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
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tra Tỉnh ủy, để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 31,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 7 năm 2007
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007, phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007.
Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: Kinh tế phát triển, tốc độ
tăng trưởng khá, GDP tăng 15%. Giá trị sản xuất công
nghiệp tăng 16,6%. Thu ngân sách đạt 378,5 tỷ đồng. Tổng
sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt 266 ngàn
tấn. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân ổn
định và tiếp tục được cải thiện; quốc phòng được tăng
cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững, hệ thống chính trị được củng cố. Tổ chức cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công tốt đẹp. Tổ chức
thành công Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Ninh Bình,
15 năm tái lập tỉnh, chào mừng thành phố Ninh Bình.
Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007,
trong đó nhấn mạnh: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội;
Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tránh chồng chéo. Tổ
chức thực hiện có kết quả các nghị quyết của Trung ương
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khóa X, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
04-NQ/TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và
Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ;
lãnh đạo tổ chức thành công tác các kỳ họp thứ 7, thứ 8
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; tăng cường công tác
giám sát của hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo tổng kết
năm 2007 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm
vụ năm 2008 với những chỉ tiêu cụ thể.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 32,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 3 tháng 8 năm 2007
Thành lập Trường Đại học Hoa Lư
Ngày 3-8-2007, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư
tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập trường. Trường
Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số
407/QĐ-TTg, ngày 9-4-2007 của Thủ tướng Chính phủ trên
cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình, là
trường đại học đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục
và Đào tạo. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương và các vùng lân cận. Tại thời điểm có
Quyết định thành lập trường, tổng số cán bộ, giảng viên,
nhân viên là 127 người, trong đó giảng viên có 99 người,
có 45 người là thạc sĩ.
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Nguồn: Tài liệu Hộp số 05, Hồ sơ số 37,
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.
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Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 năm 2007
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết
thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về việc phê duyệt
quy hoạch và chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở
vật chất, sân bãi tập luyện thể dục thể thao, điểm vui
chơi cho trẻ em ở cấp xã đến năm 2010; Nghị quyết về
việc phê duyệt đề án đào tạo sau đại học; Nghị quyết về
chính sách thu hút những người tốt nghiệp từ cao đẳng
trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn; chính sách đối
với cán bộ luân chuyển, cán bộ điều động tăng cường về
công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách đối với cán
bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu phải bố trí, sắp xếp
lại; Nghị quyết về chính sách đối với cán bộ luân chuyển
từ tỉnh về huyện, thành phố, thị xã và từ huyện, thành
phố, thị xã này sang huyện, thành phố, thị xã khác; Nghị
quyết về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nội dung công tác
nhân sự thuộc thẩm quyền: bầu đồng chí Tạ Nhật Thới,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009; đồng chí Đinh
Quốc Trị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, số 3322,
tr. 1, 4; Báo Ninh Bình, số 3323, tr. 1, 3.
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Ngày 30 tháng 8 năm 2007
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thông qua Đề án kiện toàn bổ sung Ủy viên
Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
nhiệm kỳ 2005 - 2010 và Báo cáo kết quả xây dựng quy
hoạch, thực hiện quy hoạch và tiến hành rà soát, bổ sung
quy hoạch A3: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2005 - 2010.
Về Đề án kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua Đề án và
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Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, làm Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Về Báo cáo kết quả xây dựng quy hoạch, thực hiện quy
hoạch và tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch A3: Ban Chấp
hành, Ban Thƣờng vụ, Bí thƣ, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giai
đoạn 2005 - 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất
đánh giá: Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ
giai đoạn 2005 - 2010 đã được thực hiện nghiêm túc, đúng
nguyên tắc, đúng quy trình, các bước tiến hành từ khâu
nhận xét, đánh giá cán bộ đến việc lựa chọn, giới thiệu
đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai. Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh thống nhất về tiêu chuẩn, số lượng và tiến
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hành bỏ phiếu giới thiệu, rà soát, bổ sung quy hoạch cán
bộ A3 giai đoạn 2005 - 2010.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 33,
Cặp số 04, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 2 tháng 9 năm 2007
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 2-9-2007, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, về thăm và làm việc tại
tỉnh Ninh Bình. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo
cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch
Quốc hội ghi nhận những cố gắng của Ninh Bình trong
việc phát triển kinh tế - xã hội, từ một tỉnh có nhiều khó
khăn, điểm xuất phát thấp đã nỗ lực để thoát khỏi tình
trạng tỉnh nghèo, tạo ra nhiều khởi sắc, có sức vươn lên
tốt. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Để đạt được những chỉ
tiêu đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX đề ra, Ninh Bình phải tiếp tục hoàn thiện cơ
chế, chính sách, có chủ trương đầu tư và kêu gọi, thu hút
các nguồn vốn, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra
những đột phá mạnh mẽ; đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trong chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã
thắp hương tại Đền thờ Vua Đinh - Đền thờ Vua Lê; thăm
Khu du lịch hang động Tràng An.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 5-9-2007,
tr. 1, 4.
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Ngày 6 tháng 9 năm 2007
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU
về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
quá trình đầu tư xây dựng cơ bản
Chỉ thị số 10-CT/TU nêu rõ: Công tác xây dựng cơ
bản của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng,
nhưng vẫn còn một số những tồn tại, đòi hỏi cần có sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành để khắc phục.
Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, từ chủ trương đầu tư,
lập dự toán thiết kế đến thẩm định, phê duyệt, thanh
quyết toán các công trình, dự án. Các công trình, hạng
mục công trình khi thiết kế nhất thiết phải tính toán đến
yếu tố phù hợp, tiết kiệm đất, giảm chi phí. Ủy ban
nhân dân tỉnh xây dựng văn bản quy định các loại
đường, hè phố trong các khu đô thị mới; cốt san nền ở
một số khu vực điển hình sao cho tiết kiệm nhất, làm cơ
sở để thiết kế và lập dự toán.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 9 năm 2007
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ
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phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh và nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất giới thiệu
đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, bổ sung vào Ban
Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và thống nhất
giới thiệu 4 đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban
quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Vũ Đức Dũng, Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy, Vũ Văn Kiểm, Bí thư Huyện ủy Kim
Sơn, Đinh Thị Thúy Ngần, Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh, bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 49,
Cặp số 09, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 1 tháng 10 năm 2007
Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí
nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh
Ngày 1-10-2007, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng
chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy qua các thời kỳ. Thực hiện nghị định của Chính phủ về
việc khen thưởng cho các cán bộ có quá trình cống hiến
lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; xét đề nghị
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của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước đã có
quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì
cho đồng chí Tô Xuân Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; tặng thưởng
Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn
Thanh Túc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; truy
tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trịnh
Văn Thuật, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà
Nam Ninh; và 7 đồng chí được trao tặng và truy tặng
Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng
chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Độc lập
và Huân chương Lao động cho các đồng chí (và thân nhân
gia đình) nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 3-10-2007,
tr. 1, 3.

Ngày 7 tháng 10 năm 2007
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra
công tác chống lũ lụt tại tỉnh Ninh Bình
Trong chuyến làm việc, Thủ tướng đã trực tiếp đi thị
sát tình hình lũ trên sông Hoàng Long; thăm khu dân cư
tránh lũ thuộc thôn Kiến Phong (xã Gia Tường, huyện
Nho Quan); hỏi thăm tình hình, động viên nhân dân đang
sống tạm trên đê... và làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Hội
trường Tỉnh ủy. Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo,
sự nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong phòng, chống lũ lụt;
yêu cầu tỉnh cần tập trung chăm lo đời sống cho nhân dân
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vùng bị xả lũ; đối với những hộ dân còn đang sống tạm
bợ, cần khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ di dời đến nơi an
toàn; chú ý vấn đề nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường,
chăm sóc y tế cho người dân và việc học hành của các
cháu; có kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, ổn định
đời sống người dân sau khi lũ rút.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm khu dân cư tránh lũ thôn Kiến Phong,
xã Gia Trưởng, huyện Nho Quan, tháng 10-2007
Ảnh: Thế Minh

Trước đó, trong các ngày 4 và 5-7-2007, Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động, tích cực, chỉ đạo sát
sao, kịp thời việc phòng, chống lũ lụt do cơn bão số 5 gây
ra; hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người
và tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-10-2007,
tr. 1, 2.
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Ngày 8 tháng 10 năm 2007
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận, thông qua Nghị quyết về tăng
cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến
năm 2010 và Đề án giảm nghèo đến năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; thống nhất đánh giá kết quả lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2007, trọng tâm công tác
quý IV-2007; thông qua dự thảo các chương trình hành
động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5
(khóa X); thống nhất kết luận kiểm tra đối với Ban Cán sự
Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm
sát nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
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(khóa IX) về cải cách tư pháp; báo cáo tình hình lũ, lụt và
công tác khắc phục bước đầu thiệt hại do lũ, lụt gây ra tại
21 xã vùng xả lũ, chậm lũ thuộc các huyện Nho Quan và
Gia Viễn.
Về báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu
năm 2007, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: Kinh
tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện,
văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được
củng cố vững chắc.
Về trọng tâm công tác quý IV-2007, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh yêu cầu: Tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2007. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giải quyết dứt
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điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Nâng cao
năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các
cấp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các cấp ủy đảng; đổi mới việc quán triệt và thực hiện
các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo chặt chẽ
công tác tổng kết năm 2007.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với các dự thảo:
Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội
nghị Trung ương 5 (khóa X); kết luận kiểm tra đối với
Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự
Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giao Thường trực
Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh, ban hành
và tổ chức thực hiện.
Về một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả lũ, lụt, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy
viên bám sát lĩnh vực và địa phương được phân công phụ
trách, tập trung đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu
quả lũ, lụt; nhất là tại 21 xã vùng xả lũ, chậm lũ. Giao các
đồng chí Bí thư Huyện ủy Nho Quan và Gia Viễn tập
trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ, lụt trên địa
bàn; không để người dân nào thiếu đói.
Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã ủng
hộ 33,6 triệu đồng đối với đồng bào vùng xả lũ của các
huyện Nho Quan, Gia Viễn.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 51,
Cặp số 10, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 15 tháng 10 năm 2007
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 10-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo
đối với công tác giảm nghèo đến năm 2010
Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác xóa đói giảm
nghèo của tỉnh trong những năm qua, Nghị quyết số 10NQ/TU xác định mục tiêu và quan điểm chỉ đạo giảm
nghèo đến năm 2010. Theo đó, Hội nghị xác định mục
tiêu đến năm 2010, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ
nghèo xuống còn 8 - 9%; không còn huyện có tỷ lệ hộ
nghèo vượt quá 12%; không còn xã có tỷ lệ hộ nghèo
vượt quá 15%.
Về quan điểm chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành;
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tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động các
nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho xã nghèo, vùng nghèo,
cụm xã nghèo trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa công
tác giảm nghèo, động viên người nghèo, hộ nghèo nỗ
lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Thực hiện đồng bộ
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về
giảm nghèo gắn với thực hiện có hiệu quả các chương
trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua những nhiệm vụ
và giải pháp trong Đề án về công tác giảm nghèo đến
năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 17 tháng 10 năm 2007
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp để thực hiện nội
dung về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu
bổ sung đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đinh Văn
Điến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, vào Ban
Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 52,
Cặp số 10, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 5 tháng 11 năm 2007
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về giới thiệu Quy hoạch cán bộ A1 cấp tỉnh,
giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020
Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã quán triệt mục đích, yêu
cầu của công tác xây dựng quy hoạch A1 các chức danh:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân
tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và 4 chức danh chủ chốt: Bí thư,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; đòi
hỏi phải lựa chọn được những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, đủ
điều kiện, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực tốt,
ưu tiên các đồng chí cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản.
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Đề án xây dựng quy hoạch cán bộ A1 cấp tỉnh đã chỉ rõ
tiêu chuẩn, định hướng về số lượng và cơ cấu quy hoạch.
Đối với quy hoạch số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ gấp 1,5 - 2 lần so với số lượng Ủy viên Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ đương nhiệm; các chức danh chủ chốt
đều có 2 - 3 người dự nguồn cho 1 chức danh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 7-11-2007,
tr. 1, 4.

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2007
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2007
Trong 3 ngày (từ ngày 26 đến ngày 28-11-2007), Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ
chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình
năm 2007. Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Chuyển lực
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lượng vũ trang của tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu
thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa
phương vào tình trạng khẩn cấp, thực hành huy động tiếp
nhận lực lượng, phương tiện động viên, thực hành xử trí
tình huống A2; chuyển lực lượng vũ trang của tỉnh từ
trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ lực lượng
chiến đấu; chuyển địa phương từ thời bình sang thời
chiến, di chuyển sở chỉ huy thống nhất đến khu tập trung
bí mật; tổ chức tác chiến ở khu vực phòng thủ. Diễn tập
khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2007 có quy mô,
phạm vi rộng, yêu cầu cao, huy động phương tiện lực
lượng lớn, nhiều nội dung mới về lý luận và thực tiễn;
nhằm góp phần bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo,
chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền,
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năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...
Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành phần khung
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ
nội dung chương trình diễn tập, đạt mục đích, yêu cầu đề
ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-11-2007,
tr. 1, 4; Báo Ninh Bình, ngày 30-11-2007,
tr. 1, 4.

Ngày 3 tháng 12 năm 2007
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU
về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự biên giới
vùng biển và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”
Chỉ thị số 11-CT/TU yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung vào một
số nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các mục
tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong các nghị quyết của
Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy về công
tác bảo đảm an ninh, trật tự biên giới vùng biển.
- Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội khu vực biên giới biển.
- Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- Việc tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân và phong
trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới biển
(ngày 3-3 hằng năm) phải đảm bảo đúng nội dung, yêu
cầu, thiết thực, hiệu quả.
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- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc sơ kết 20 năm
thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2009),
kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3-31959 - 3-3-2009).
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Sở Văn hóa Thông tin có trách
nhiệm tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thông tin
cổ động.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 632,
Cặp số 102, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 3 và ngày 4 tháng 12 năm 2007
Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần
thứ 20 để bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ A1 cấp
tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020.
Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Kết quả
bỏ phiếu giới thiệu của Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 1)
và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2) là
những kênh thông tin cần thiết để cung cấp cho Hội nghị
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3) xem xét biểu quyết quy
hoạch các chức danh A1 cấp tỉnh có cơ cấu hợp lý, đủ số
lượng theo quy định, đảm bảo chất lượng, góp phần xây
dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp
ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn
353

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

hóa, xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 54,
Cặp số 10, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 5 tháng 12 năm 2007
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay
Trên cơ sở đánh giá khái quát tình hình quần chúng và
công tác vận động quần chúng ở cơ sở, Nghị quyết số 12NQ/TU đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ
yếu để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với
công tác vận động quần chúng ở cơ sở.
Hội nghị xác định mục tiêu cơ bản là tạo ra sự chuyển
biến tích cực về công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở; chăm
lo củng cố mối quan hệ gắn bó, trách nhiệm giữa cán bộ,
đảng viên với nhân dân. Thu hút quần chúng vào sinh
hoạt trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:
Năm 2010 đạt 75%, năm 2015 đạt 80% trở lên; năm 2010
có 80%, năm 2015 có 85% đoàn thể đạt vững mạnh. Đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Ninh
Bình văn minh, giàu đẹp. Từ đó, đưa ra 4 nhóm giải pháp
cơ bản, chủ yếu:
- Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng và
cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn.
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- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của
chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể, hội quần chúng về công tác dân vận, thực hiện
phương châm hướng mạnh về cơ sở.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng,
hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, thực hiện nghiêm túc
quy chế hoạt động, quy chế dân chủ trong cơ quan hành
chính, sự nghiệp.
- Phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng của tổ chức
đảng và đoàn thể trong các tổ chức kinh tế.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 12 năm 2007
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Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã Tam Điệp
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 17-12-2007, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã
Tam Điệp, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Tam Điệp tổ chức lễ kỷ
niệm 25 năm thành lập thị xã (17-12-1982 - 17-12-2007) và
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Các đồng
chí Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự.
Ngày 17-12-1982, thị xã Tam Điệp được thành lập, là
đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hà Nam Ninh. Kể từ ngày
thành lập, Đảng bộ và nhân dân thị xã Tam Điệp luôn đoàn
kết, năng động, đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt được những
kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển với
tốc độ tăng trưởng cao: năm 1983 tăng 5,12% đến năm 2007
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tăng 20,45%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở
vật chất được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến
bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. An ninh
chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo. Đặc biệt, trong những năm thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, thị xã Tam Điệp có những chuyển biến mới
mang tính đột phá trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, và
đang từng bước trở thành vùng kinh tế công nghiệp trọng
điểm của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân thị xã Tam Điệp được
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng
Nhất vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 25 năm xây
dựng và phát triển thị xã.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng
bộ và nhân dân thị xã tam Điệp cần phát huy tốt tiềm
năng, thế mạnh, tập trung phát triển công nghiệp - dịch
vụ với tốc độ cao; quan tâm phát triển nông nghiệp, nhất
là kinh tế trang trại, vườn đồi; quản lý, khai thác, sử dụng
có hiệu quả tài nguyên môi trường; chú trọng công tác
giảm nghèo, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong
Đảng; hướng tới xây dựng thị xã Tam Điệp trở thành
thành phố giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an
ninh - quốc phòng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn
Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và
nhân dân thị xã Tam Điệp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-12-2007,
tr. 1, 4.
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Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2007
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các
nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008; Nghị quyết về Chương trình xây dựng
Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị
quyết về Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng
nhân dân tỉnh; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2006; Nghị quyết về việc quyết
định dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008;
Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp
và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2008; Nghị
quyết về việc phê duyệt giá các loại đất năm 2008 trên
địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành
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chính tỉnh Ninh Bình năm 2008; Nghị quyết về việc phê
duyệt đề án về công tác giảm nghèo đến năm 2010; Nghị
quyết về việc bãi bỏ nội dung quy định về mức thu học
phí, tiền xây dựng trường lớp đối với hệ dân lập tại Nghị
quyết số 18/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND
của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 1912-2007, tr. 1, 3; Báo Ninh Bình, ngày 2112-2007, tr. 1, 4.
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Ngày 2 tháng 1 năm 2008
Hội nghị tổng kết công tác năm 2007,
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2008
Ngày 2-1-2008, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác năm 2007; triển khai phương huớng, nhiệm vụ
năm 2008.
Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về Dự
thảo Báo cáo tổng kết năm 2007; triển khai phương hướng,
nhiệm vụ năm 2008. Dự thảo Báo cáo tổng kết nêu rõ:
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được kết quả
toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng
khá, GDP tăng 15%, thu ngân sách đạt 1.341 tỷ đồng (cao
nhất từ trước đến nay), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo thế và lực mới đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Văn hóa - xã hội đạt
được nhiều thành tích mới, đời sống nhân dân được cải
thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường. Hệ
thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Hoàn
thành vượt mức 13/16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2007. Công tác
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xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển
biến toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ
chức. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 4-1-2008,
tr. 1, 4.

Ngày 27 tháng 1 năm 2008
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và chúc Tết
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả
tỉnh Ninh Bình đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế,
thu ngân sách. Chủ tịch nước khẳng định những kết quả
tỉnh đạt được, đặc biệt là công tác thu ngân sách đạt gấp
gần 2 lần so với năm 2006, thể hiện bước đột phá trong
phát triển kinh tế của tỉnh và đó cũng là niềm tự hào của
Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Chủ tịch nước bày tỏ
niềm vui mừng vì công tác giảm nghèo được các cấp, các
ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt,
tỷ lệ hộ nghèo ở Ninh Bình thấp hơn mức bình quân
chung cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình
phát triển đi lên, tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến việc
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho yêu
cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, quan tâm đến công
tác quy hoạch để đáp ứng yêu cầu của quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-1-2008,
tr. 1, 4.

359

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Ngày 3 tháng 3 năm 2008
Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 3-3-2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết
định số 422/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể
thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà
nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin
máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ
công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số
nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân
dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Sđd, tr. 10831084.

Ngày 4 tháng 3 năm 2008
* Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 4-3-2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết
định số 428/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và
Truyền thông trên cơ sở tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông1 và tiếp nhận chức năng tổ chức về báo chí,
xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin.
_______________
1. Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Ninh Bình được thành lập theo
Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND, ngày 7-1-2005 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước
về bưu chính, viễn thông từ Bưu điện tỉnh Ninh Bình chuyển sang.
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Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu,
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí;
xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện;
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công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình;
thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ
tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên
môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích
hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin.
Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý
về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh,
đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Sđd, tr. 1051.

* Thành lập Sở Công thương
Ngày 4-3-2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết
định số 429/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp
với Sở Thương mại thành Sở Công thương.
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban
nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
công thương, bao gồm: Cơ khí, luyện kim, điện, năng
lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công
nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản,
công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công
nghiệp chế biến khai thác, lưu thông hàng hóa trên địa
bàn tỉnh, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, quản lý cạnh
tranh, xúc tiến thương mại, quản lý độc quyền, chống bán
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phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế,
quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt
động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản
lý của Sở Công thương.
Nguồn: Địa chí Ninh Bình, Sđd, tr. 1054.

Ngày 20 tháng 3 năm 2008
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư, khảo sát tình hình nông nghiệp,
nông thôn và nông dân tại tỉnh Ninh Bình
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Ban Bí
thư Trung ương Đảng đã làm việc và khảo sát tình hình
nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại thị xã Tam
Điệp và làm việc tại Tỉnh ủy. Đồng chí Trương Tấn Sang
đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa IX) về "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010" ở tỉnh Ninh
Bình đã có nhiều đổi mới và tiến bộ, nâng cao đời sống
cho người nông dân. Đồng chí lưu ý, tỉnh cần quan tâm
thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp theo
hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc đưa các tiến
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; làm
tốt công tác tổ chức dạy nghề; ban hành các nghị quyết,
chính sách phù hợp với tình hình nông nghiệp, nông
thôn và nông dân.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-3-2008,
tr. 1, 4.
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Ngày 10 tháng 4 năm 2008
Khai trương Khu du lịch sinh thái Tràng An (giai đoạn I)
Ngày 29-4-2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định
số 82/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo
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tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn
hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ sở quan
trọng cho tỉnh Ninh Bình triển khai hàng loạt các dự án
nghiên cứu, khai quật khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị
di sản trong khu vực Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động,
Khu du lịch Tràng An và chùa Bái Đính.
Ngày 22-3-2004, Chính phủ ra Văn bản số 365/CPKTTH, đồng ý để tỉnh Ninh Bình xây dựng Khu du lịch
Tràng An, thuộc quần thể di tích - danh thắng Cố đô Hoa
Lư. Ngày 26-7-2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
ban hành Thông báo số 504/TB-TU về dự án xây dựng
Khu du lịch Tràng An.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, ngày 30-7-2004, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ
đạo dự án xây dựng Khu du lịch Tràng An - Cố đô Hoa Lư.
Sau nhiều lần điều chỉnh quy mô dự án, ngày 18-11-2005, Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 2570/QĐ-UB
về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch Tràng
An. Đây là dự án nằm trong tổng thể bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư nhằm phát
hiện, bảo vệ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.
Sau 4 năm triển khai thực hiện, ngày 10-4-2008, Khu
du lịch sinh thái Tràng An đã cơ bản hoàn thành giai đoạn I
và đưa vào hoạt động. Khu du lịch sinh thái Tràng An có 5
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khu chức năng bao gồm: Khu trung tâm bến thuyền, khu
quần thể hang động, khu văn hóa tâm linh chùa Bái Đính,
khu dịch vụ du lịch và khu công viên sinh thái.
Nguồn: Tài liệu Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 5 năm 2008
Lễ khánh thành chùa Bái Đính giai đoạn I
Ngày 17-5-2008, hơn 2.000 đại biểu quốc tế và trong
nước đã về dự Lễ khánh thành chùa Bái Đính giai đoạn I
và cầu nguyện hoà bình, quốc thái, dân an.
Chùa Bái Đính (thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn,
tỉnh Ninh Bình) có lịch sử hình thành từ thời nhà Đinh;
trải qua những thăng trầm của hàng nghìn năm lịch sử,
chùa Bái Đính vẫn được tăng ni, phật tử và đồng bào cả
nước trân trọng, gìn giữ, chiêm bái.
Khu chùa này gồm một ngôi chùa cổ và một quần thể
chùa mới. Quần thể chùa mới được khởi công xây dựng
năm 2004, được biết đến với nhiều kỷ lục châu [ và Việt
Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát
vàng lớn nhất châu [, chùa có hành lang La Hán dài nhất
châu [, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông
Nam [, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, khu chùa rộng
nhất Việt Nam, khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt
Nam, khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, khu
chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam. Khu chùa Bái
Đính là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút
đông du khách về tham quan, góp phần vào sự phát triển
của ngành kinh tế du lịch Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-5-2008,
tr. 1, 4.
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Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2008
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kiểm tra tình hình thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
tại tỉnh Ninh Bình
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Trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8-6-2008), Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ X và đại hội đảng bộ các cấp tại
tỉnh Ninh Bình. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo (khái
quát) tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà
Ninh Bình đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến tháng 6-2008. Kết quả
thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho thấy, Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực triển khai thực hiện, cụ thể hóa, vận
dụng linh hoạt, phù hợp nghị quyết đại hội với tình hình địa
phương để đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh làm việc với lãnh đạo chủ chốt
tỉnh Ninh Bình về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ X, tháng 6-2008
Ảnh: Thế Minh
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Tổng Bí thư nhấn mạnh: Ninh Bình là tỉnh có nhiều
thế mạnh, có lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng
và có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam trong các
thời kỳ. Đặc biệt, những thành tựu 20 đổi mới của đất
nước có sự đóng góp quan trọng của Ninh Bình, điều này
được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đối với những kiến
nghị của tỉnh, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cùng các bộ, ngành có liên quan phối
hợp bàn bạc để giải quyết.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-6-2008,
tr. 1, 4.

Ngày 19 tháng 6 năm 2008
Hội nghị về công tác xã, phường, thị trấn
Ngày 19-6-2008, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt xã,
phường, thị trấn toàn tỉnh bàn về công tác ở xã, phường,
thị trấn.
Báo cáo đánh giá hoạt động của chính quyền cấp xã,
giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 5-2008 nêu rõ: Sau cuộc
bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp (nhiệm kỳ 2004
- 2009), hoạt động của chính quyền cấp xã ngày càng
được củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp,
nông thôn. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế và chỉ đạo tổ chức sản xuất
chủ yếu là nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp..., góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
nhiệm vụ của địa phương. Hoạt động của Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp xã từng bước đi vào nền nếp.
366

Chương IV: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2005 - 2010

Năm 2007, có 113/147 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn
trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, hoạt động của chính
quyền cấp xã còn những khuyết điểm yếu kém: Một bộ
phận cán bộ, công chức cấp xã có trình độ, năng lực hạn
chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chậm trễ trong việc
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giải quyết các thủ tục hành chính... Hội nghị thẳng thắn
nêu lên thực trạng, những khuyết điểm, yếu kém hiện
nay của các xã, phường, thị trấn và đề xuất biện pháp
giải quyết.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu cán bộ
chủ chốt xã, phường, thị trấn tự rà soát lại những việc làm
được và những khuyết điểm, từ đó liên hệ, đánh giá trách
nhiệm của bản thân đối với công việc chung, trách nhiệm
trước đảng bộ và trước nhân dân. Các huyện, thành phố,
thị xã chỉ đạo tổ chức rà soát đánh giá tình hình cán bộ xã,
phường, thị trấn; kiểm tra, phát hiện cán bộ yếu kém, trì
trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm, để ảnh hưởng đến lòng
tin của nhân dân, từ đó có biện pháp thay thế cán bộ giữa
nhiệm kỳ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong
sạch, vững mạnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-6-2008,
tr.1, 4.

Ngày 3 tháng 7 năm 2008
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008, phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
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Về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng
đầu năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định:
Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, GDP tăng
18,6%, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng
3,5%, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 36,9%,
giá trị các ngành dịch vụ tăng 17%. Cơ cấu kinh tế trong
GDP: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 24%, công nghiệp - xây
dựng 42%, dịch vụ 34%; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời
sống nhân dân ổn định; quốc phòng được tăng cường, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ
thống chính trị được củng cố.
Từ những kết quả đạt được, Hội nghị đã đề ra một số
nhiệm vụ cơ bản cần tập trung giải quyết trong 6 tháng cuối
năm 2008: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội,
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
năm 2008; hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo
nghiêm túc, chất lượng; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị
vững mạnh; thực hiện tốt công tác nội chính; lãnh đạo, chỉ
đạo công tác tổng kết năm 2008 đảm bảo thiết thực, hiệu
quả; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu
phấn đấu trong năm 2009.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 80,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2008
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII
Tại Kỳ họp, thông qua 8 nghị quyết: Nghị quyết về
giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông và đào tạo,
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bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình
giai đoạn 2008 - 2015; Nghị quyết về điều chỉnh địa giới
hành chính xã Gia Thịnh, xã Gia Vượng để mở rộng thị
trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về
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điều chỉnh địa giới hành chính xã Đồng Phong, xã Lạng
Phong để mở rộng thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan,
tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về các khoản thu phí, lệ phí
trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quản lý và sử dụng
kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cấp ủy, đoàn thể
chính trị - xã hội các cấp; Nghị quyết về bổ sung Chương
trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008; Nghị
quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa
nhà cho các hộ chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2009; Nghị quyết về quy
định công chức tư pháp - hộ tịch thôi kiêm phó trưởng
công an xã, thị trấn và bố trí phó trưởng công an xã, thị trấn
là cán bộ không chuyên trách ở xã, thị trấn.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 7-7-2008,
tr.1; Báo Ninh Bình, ngày 9-7-2008,
tr. 1, 3, 4.

Ngày 18 tháng 7 năm 2008
Lễ công bố thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp
tỉnh Ninh Bình
Ngày 2-7-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định
số 941-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối doanh
nghiệp tỉnh, trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo
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đó, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh bao gồm các tổ chức
đảng từ các đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp trực thuộc các
huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
chuyển về; bắt đầu hoạt động từ ngày 14-7-2008. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
doanh nghiệp tỉnh gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối doanh nghiệp gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy Khối doanh nghiệp gồm 5 đồng chí. Đảng bộ Khối
doanh nghiệp tỉnh sẽ tiến hành đại hội cùng thời gian đại
hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng.
Ngày 18-7-2008, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng
bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 217-2008, tr. 1, 4.

Ngày 29 tháng 8 năm 2008
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; báo cáo kiểm điểm
sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh đánh giá: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội
đảng các cấp, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng
370

Chương IV: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2005 - 2010

GDP bình quân 3 năm (2006 - 2008) đạt 15,36%/năm, tốc độ
tăng trưởng công nghiệp bình quân 3 năm là 26,6%/năm;
vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong
sản xuất công nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn sản xuất ổn
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định, sản lượng tăng cao: sản lượng xi măng - clinker 6
tháng đầu năm 2008 đạt 2,12 triệu tấn; sản lượng thép đạt
200 nghìn tấn. Nhiều dự án lớn đang tích cực được triển
khai: Nhà máy Phân đạm công suất 56 vạn tấn/năm; các dự
án xi măng tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Năng suất lúa
bình quân đạt trên 11 tấn/ha/năm; sản lượng lương thực có
hạt các năm đều vượt chỉ tiêu 46 vạn tấn; thu ngân sách đạt
và vượt kế hoạch, năm 2006: 878,6 tỷ đồng, năm 2007: 1.374
tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2008: 860 tỷ đồng. Các khu du lịch
trọng điểm đang mở rộng quy mô, gấp rút đẩy nhanh tiến
độ tạo bước phát triển mới của du lịch Ninh Bình. Các hoạt
động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân
ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Công tác quốc phòng địa
phương được tăng cường, an ninh chính trị và an toàn xã
hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố.
Về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005 - 2010): Công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng toàn diện,
sâu sát, cụ thể, quyết liệt, dứt điểm; tăng cường kiểm tra,
giám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và các
vấn đề bức xúc. Trong nửa nhiệm kỳ XIX, Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 13 nghị quyết, 15 chỉ thị,
5 chương trình, 61 kế hoạch, 950 thông báo, 8 thông tri,
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161 báo cáo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của tỉnh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy duy trì thường xuyên chế độ sinh
hoạt, hội họp, giao ban hằng tuần, hằng tháng. Sau các hội
nghị đều có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản để các cấp, các
ngành tổ chức thực hiện.
Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm và
giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện của nửa cuối
nhiệm kỳ là:
- Tập trung cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ
công nghiệp: Có cơ chế, chính sách cụ thể đẩy nhanh tiến
độ, đảm bảo đến năm 2010 hoàn thành xây dựng cơ sở hạ
tầng khu công nghiệp đã được quy hoạch; phấn đấu đến
năm 2010, sản lượng xi măng đạt trên 10 triệu tấn/năm;
sản lượng thép đạt trên 30 vạn tấn/năm; tập trung các dự
án, công trình trọng điểm, trong đó, tập trung cao nhất
cho Dự án Bệnh viện 700 giường và đầu tư xây dựng hệ
thống chống lũ sông Hoàng Long.
- Về phát triển nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh
sản xuất vụ đông; có cơ chế, chính sách để nâng diện tích
cây lúa năng suất cao lên trên 10.000ha.
- Về du lịch, dịch vụ: Nâng cao chất lượng dịch vụ du
lịch, có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu
tư xây dựng nhà hàng, khách sạn; có cơ chế, chính sách
thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu để
tăng kim ngạch xuất khẩu.
- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Phấn đấu đến năm 2010
xóa xong nhà tranh tre dột nát trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ
nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 8%; 70% xã, phường có
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nhà văn hóa; 100% xã, phường có trụ sở kiên cố; 100/147
trạm y tế xã, phường có bác sĩ.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 81,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2008
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Hội thảo
"Triển vọng và các khả năng phát triển đầu tư
tại châu Âu"
Đoàn cán bộ tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Tiến
Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh tham dự Hội thảo "Triển vọng và các
khả năng phát triển đầu tư tại châu ]u" trong khuôn khổ
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu ]u lần thứ III Hunggari 2008 do Đại sứ quán Việt Nam và Hội Doanh
nghiệp Việt Nam tại Hunggari tổ chức tại thành phố
Balatonfured, Hunggari. Đoàn đã giới thiệu tiềm năng, thế
mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Ninh Bình nhằm thu
hút đầu tư của các doanh nghiệp Việt kiều tại châu ]u.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh.

Ngày 19 tháng 9 năm 2008
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005 - 2010
Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong nửa
nhiệm kỳ 2005 - 2010, phân tích làm rõ những yếu kém,
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tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng
thời đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trong nửa nhiệm
kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh:
Những kết quả đã đạt được khẳng định sự đoàn kết,
quyết tâm cao, niềm tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân
toàn tỉnh vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Đồng thời, đã tạo ra nguồn sức mạnh mới,
là động lực mạnh mẽ hơn thúc đẩy Đảng bộ, quân và dân
tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
vẻ vang, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết toàn dân, vượt
qua khó khăn, thách thức, tranh thủ vận hội, tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ, phấn đấu thực hiện và giành những kết
quả cao hơn nữa, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày
càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 22-9-2008,
tr. 1, 3, 4.

Ngày 14 tháng 10 năm 2008
Thành lập Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn I
Ngày 14-10-2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc thành lập Khu
công nghiệp Tam Điệp giai đoạn I1 nằm trên địa phận thị
xã Tam Điệp.
_______________
1. Theo Văn bản số 1499/TTg-KTN, ngày 18-8-2014 của Thủ tướng
Chính phủ, quy mô diện tích Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn I
là 64ha.
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Đây là khu công nghiệp đa ngành, thu hút các ngành
nghề như: sản xuất xi măng; sản xuất giày dép, may mặc;
sản xuất thiết bị y tế< Một số dự án lớn đã được cấp giấy
chứng nhận đầu tư như Dự án Nhà máy Xi măng Tam
Điệp, công suất 1,4 triệu tấn/năm; dự án Nhà máy Gia
công, sản xuất giày dép xuất khẩu Adora, công suất 10
triệu sản phẩm/năm.
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Nguồn: Đề án số 02-ĐA/UBND, ngày 146-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát
triển khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
đến năm 2015, định hướng đến năm
2020. Tài liệu lưu tại Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh.

Ngày 29 tháng 10 năm 2008
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành
bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Hội nghị nhất
trí giới thiệu đồng chí Ngô Văn Nguyên, Giám đốc Sở
Nội vụ và đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIX.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 82,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2008
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 18
nghị quyết, đó là: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết
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toán ngân sách nhà nước năm 2007; Nghị quyết về việc
phê duyệt dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm
2009; Nghị quyết về việc phê duyệt giá các loại đất năm
2009 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phê duyệt kế
hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến
năm 2010; Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính
sách thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung
tâm thành phố Ninh Bình; Nghị quyết về việc ban hành
chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển
sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh
đến năm 2010; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch
xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp đến
năm 2010; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thực
hiện mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn xi măng và 30 vạn
tấn thép/năm đến năm 2010; Nghị quyết về việc phê
duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các
xã, phường, thị trấn đến năm 2010; Nghị quyết về việc
bãi bỏ Nghị quyết số 30 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc lập quỹ khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn tỉnh;
Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đẩy nhanh tiến
độ xây dựng Bệnh viện 700 giường đảm bảo đưa vào sử
dụng từ năm 2010; Nghị quyết về việc phê duyệt kế
hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
đến năm 2010; Nghị quyết về việc quyết định tổng biên
chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính
năm 2009; Nghị quyết về việc ban hành chế độ, chính
sách đối với cán bộ, công chức cấp xã có đủ 15 năm
đóng bảo hiểm xã hội trở lên, sức khỏe yếu, năng lực
công tác yếu, chưa đạt chuẩn về chuyên môn được nghỉ
việc; Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính
để mở rộng thị trấn Yên Ninh trên cơ sở hợp nhất thị
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trấn Yên Ninh và xã Khánh Ninh, huyện Yên Khánh;
Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Nghị
quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2009
của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương
trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Nguồn: Thông báo số 03-TB/TTHĐ, ngày
16-1-2009 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 1211-2008, tr.1, 3, 4; Báo Ninh Bình, ngày
15-11-2008, tr. 1, 4.
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Ngày 2 tháng 1 năm 2009
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về kết
quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2008, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2009.
Về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2008, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Kinh tế tiếp
tục phát triển và đạt mức tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản
xuất công nghiệp đạt 5.934,8 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm
2007. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 5.942,3
tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2007. Năng suất lúa bình
quân đạt 115,7 tạ/ha, sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt
49,2 vạn tấn. Thu ngân sách đạt 2.002 tỷ đồng; huy động
nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng tích cực; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời
sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường; hệ
thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; đã hoàn
thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của
năm 2008, tạo đà tăng trưởng cho năm 2009 và là nền tảng
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quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2009, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất tập trung thực
hiện 15 chỉ tiêu, trong đó những chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ
tăng trưởng GDP 15% trở lên; cơ cấu kinh tế trong GDP:
công nghiệp, xây dựng 47%; nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp
18%, dịch vụ 35%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
phấn đấu đạt 1.900 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 8%;
sản lượng lương thực có hạt đạt 50 vạn tấn trở lên.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 83,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 9 tháng 1 năm 2009
Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí
Đinh Tất Miễn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Đồng chí Đinh Tất Miễn sinh năm 1891 tại thôn Sầy,
xã Sơn Thành (huyện Nho Quan), là Bí thư đầu tiên của
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Tháng 1-1940, đồng chí đã anh
dũng hy sinh trong nhà lao tỉnh Nam Định, được Thủ
tướng Chính phủ công nhận là liệt sĩ ngày 1-6-1959. Với
công lao và những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách
mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 6-8-2008, Chủ tịch nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết
định số 1024/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Hồ Chí
Minh cho đồng chí Đinh Tất Miễn.
Ngày 9-1-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ truy
tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Đinh Tất
Miễn. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng
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chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao Huân chương Hồ Chí
Minh cho đại diện gia đình đồng chí Đinh Tất Miễn.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 12-1-2009,
tr. 1, 4.

Ngày 27 tháng 3 năm 2009
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao ban
trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi
Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tình hình
kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng đầu năm 2009. Mặc dù
gặp khó khăn, nhưng 3 tháng đầu năm 2009, kinh tế của
tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp được
quan tâm, chú trọng, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy
40.759ha lúa đông xuân (đạt 100% kế hoạch) và trên
6.800ha cây màu các loại, hiện cây trồng được chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển đều. Sản
lượng thủy sản những tháng đầu năm 2009 tăng lên rõ
rệt so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công
nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2009 đạt trên 1.365 tỷ
đồng. Vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 2.000 tỷ đồng,
gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách 3 tháng đầu
năm 2009 đạt trên 338 tỷ đồng, đạt 20% dự toán. Dịch vụ
du lịch phát triển mạnh, lượng khách đến Ninh Bình tăng
cao vào những ngày nghỉ. Các hoạt động văn hóa, thông
tin tuyên truyền đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. An sinh xã
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hội được đảm bảo. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững.
Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương và đánh giá cao
nỗ lực mà Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã ra sức phấn
đấu đạt được một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thủ
tướng yêu cầu tỉnh cần quan tâm chỉ đạo việc chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh để cây trồng sinh trưởng, phát triển
tốt, phấn đấu giành vụ mùa bội thu; tích cực tháo gỡ khó
khăn về nuôi trồng thuỷ sản, về việc trồng, bảo vệ rừng;
đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn theo đúng kế koạch để
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tránh
thất thoát; cần có quy hoạch hạ tầng các khu du lịch hợp
lý để phát triển bền vững. Đồng thời, phải tập trung mọi
nguồn lực và phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh để
kích cầu đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sản xuất,
kinh doanh hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội. Đối với một
số kiến nghị của Ninh Bình, Thủ tướng yêu cầu các bộ,
ngành Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.

2009
19934

Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 30-3-2009,
tr. 1, 4.

Ngày 7 tháng 4 năm 2009
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX1
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội
_______________
1. Theo tài liệu được lưu tại Kho lưu trữ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XIX có hai hội nghị được đánh số thứ tự 24 (Hội
nghị ngày 2-1-2009 và Hội nghị ngày 7-4-2009).
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nghị lần thứ 24 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ quý I-2009, trọng tâm công tác quý II-2009
và nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả
kiểm điểm cá nhân năm 2008.
Về kết quả quý I-2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
thống nhất đánh giá: Các cấp, các ngành đã tập trung
triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP
của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn
chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, kích cầu đầu
tư, đảm bảo an sinh xã hội bước đầu có kết quả tốt. Tổng
vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.099 tỷ đồng, trong đó vốn
ngân sách nhà nước đạt 415,8 tỷ đồng, tăng 4,5%. Ba
tháng đầu năm 2009, số lượng khách du lịch tăng mạnh,
tổng số khách đến tham quan du lịch là 638 nghìn lượt
người, tăng 71,2%, doanh thu du lịch ước đạt gần 59,2 tỷ
đồng, tăng 78,3% so với cùng kỳ. Cũng trong quý I-2009,
công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, tập
trung quan tâm đời sống các gia đình chính sách, người
có công và hộ nghèo. Việc xây dựng mới, cải tạo, sửa
chữa nhà dột nát được tập trung chỉ đạo. Đến quý I-2009,
toàn tỉnh đã hoàn thành 999 nhà, đạt 88,8% kế hoạch giai
đoạn 2008 - 2009.
Về công tác quý II-2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Tập trung vào các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh
tế, duy trì tăng trưởng, kích cầu đầu tư theo chỉ đạo của
Chính phủ.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống
lụt bão năm 2009, đặc biệt quan tâm đối với các tuyến đê
tả, hữu Hoàng Long, đê hữu Đáy.
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- Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, đẩy
nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng cường công
tác giám sát, kiểm tra về chất lượng xây dựng cơ bản.
- Nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung
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ương 8 (khoá IX) "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới", Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 14-10-2006 của Bộ
Chính trị "Về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an
ninh quốc gia trong tình hình mới", Nghị quyết số 48NQ/TW, ngày 24-5-2005, số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của
Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 84,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 tháng 5 năm 2009
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng)
Hội nghị (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến một số
nội dung: Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số
10-NQ/TU, ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy "Về tăng cường
lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến năm 2010"; Đề
án xây, sửa nhà hỗ trợ hộ có khó khăn về nhà ở theo
Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
tiến độ thực hiện công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng
Long - Hà Nội.
Đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU,
ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy "Về tăng cường lãnh đạo đối
383

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

với công tác giảm nghèo đến năm 2010", Hội nghị khẳng
định: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết
một cách nghiêm túc; nhiều nhiệm vụ, giải pháp giảm
nghèo cơ bản đã được thực hiện; một số chỉ tiêu đạt và
vượt so với kế hoạch.
Về Đề án xây, sửa nhà hỗ trợ hộ có khó khăn về nhà ở theo
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ: Trong hai năm 2009 - 2010, trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình, có 1.461 hộ cần xây, sửa nhà. Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đồng ý với đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh lựa chọn phương án 2 là thực hiện như chính
sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề án số 02/ĐA-HĐND của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực
hiện; đề nghị Sở Tài chính phối hợp để bố trí nguồn ngân
sách hợp lý; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp
ủng hộ người nghèo để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện
Đề án.
Về kết quả và tiến độ triển khai các dự án phục vụ đại lễ kỷ
niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Báo cáo nêu rõ, tổng
số dự án đầu tư phục vụ đại lễ gồm 6 nhóm công trình
gồm: Công trình văn hóa du lịch nằm trong vùng bảo vệ
đặc biệt Cố đô Hoa Lư; công trình văn hóa du lịch liên
quan đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội;
cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An; nạo vét, xây
kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê; công trình thủy lợi
kết hợp du lịch; công trình giao thông kết hợp du lịch, với
tổng mức đầu tư là 6.837,48 tỷ đồng. Do vậy, yêu cầu Ủy
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ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương xây
dựng tiến độ chi tiết để thực hiện từng dự án, đảm bảo
hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, không kéo dài, làm
ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức đại lễ, chọn ra những
công trình, những hạng mục trọng điểm có khả năng thực
hiện để triển khai sớm.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 13-5-2009,
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tr. 1, 3.

Ngày 4 tháng 6 năm 2009
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX)
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến
hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Hội nghị
đã nhất trí giới thiệu 3 đồng chí: Quách Cương, Bí thư
Huyện ủy Nho Quan; Phạm Đức Hòa, Phó Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Tô Văn Từ, Chánh Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, bổ
sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 85,
Cặp số 18, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 9 tháng 7 năm 2009
Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị (mở rộng) họp thông báo kết quả Hội nghị
lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X);
đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu
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năm 2009; thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy;
bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ
2005 - 2010.
1. Về thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành
Trung ƣơng Đảng (khoá X).
Đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, thông báo nội dung Hội nghị Trung ương
10 (khóa X), trong đó nhấn mạnh những giá trị to lớn cả về
lý luận, chính trị, tư tưởng về chỉ đạo hoạt động thực tiễn
cũng như một số tồn tại, hạn chế của Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Những thành tựu quan trọng toàn Đảng, toàn quân và
toàn dân ta đã đạt được trong việc thực hiện Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) cũng như
những định hướng cho việc chuẩn bị Đại hội XI của Đảng
và đại hội đảng các cấp.
2. Về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2009.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định: 6 tháng đầu
năm 2009, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với
những chủ trương sát, đúng, trúng, phù hợp với tình hình,
cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và
dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên
các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng
khá (đạt 13,24%); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng
tăng 19,4%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 16,5%.
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Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 đạt 977,4 tỷ đồng, đạt
51,4% dự toán; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân
dân ổn định; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị
được củng cố ngày càng vững mạnh.
Từ những kết quả dạt được, Hội nghị đề ra phƣơng
hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009, trong đó tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
30/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện các giải pháp
chống suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, kích cầu đầu
tư, đảm bảo an sinh xã hội.
- Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.
- Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của
Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính.
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết năm 2009, đánh
giá đúng mức những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những
tồn tại, yếu kém cần khắc phục.
3. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất với
dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2020, định
hƣớng đến năm 2030 và dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân
tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy.
4. Về công tác cán bộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và đi đến biểu
quyết, thống nhất bầu bổ sung đồng chí Phạm Đức Hòa,
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 86,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 13 tháng 7 năm 2009
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết
số 15-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2020,
định hướng đến năm 20301
_______________
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 17-7-2009,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/UBND về việc
thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm
2030 và tập trung ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung
và lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch và các quy hoạch
chuyên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực du lịch như:
- Ngày 19-8-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
926/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường và
Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Ninh Khánh, thành phố
Ninh Bình.
- Ngày 16-10-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
399/QĐ-CT Về việc thành lập Hiệp hội Du lịch Ninh Bình.
- Ngày 1-9-2009, trang thông tin điện tử du lịch Ninh Bình được cấp
phép trở thành Trang thông tin điện tử tổng hợp du lịch Ninh Bình.
- Ngày 21-6-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
389/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn
nuôi tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến 2020.
- Ngày 3-1-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
03/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh
Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến 2020.
- Ngày 25-6-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
459/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông
nghiệp tỉnh Ninh Bình.
- Ngày 12-10-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
796/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô
thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Ngày 23-11-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
28/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ
đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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Trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển du lịch của tỉnh,
Nghị quyết số 15-NQ/TU nêu lên 5 quan điểm, 6 mục tiêu,
7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.
1. Về mục tiêu:
- Huy động các nguồn lực, tập trung khai thác hợp lý
tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, xây dựng Ninh
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Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng
điểm của cả nước.
- Phấn đấu đến năm 2015 đón 3.000.000 lượt khách du
lịch trở lên, trong đó có 1.000.000 lượt khách quốc tế; thu
hút 900.000 - 1.000.000 trở lên khách lưu trú tại Ninh Bình,
trong đó có 350.000 - 400.000 khách quốc tế. Phấn đấu đến
_______________
- Ngày 15-10-2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
760/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020.
- Ngày 16-7-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số
44/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 23-1-2014 của
Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 20-8-2013
của Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Ngày 27-11-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số
05/2014/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý môi trường, văn
hóa, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch.
- Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Hỗ trợ
khách du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ban hành quy
chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Ngày 29-1-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
154/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật
hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.
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năm 2015 trở đi, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình
quân 10%/năm.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cho du
lịch, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở
lưu trú từ 3 sao trở lên. Đồng thời quan tâm đúng mức
việc phát triển các làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du
lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du
lịch thuê để phát triển loại hình du lịch ở nhà dân
(Homestay).
- Hoàn chỉnh đầu tư xây dựng và phương thức quản
lý các khu du lịch lớn, đến năm 2015 tập trung hoàn chỉnh
khu Tràng An, chùa Bái Đính, Cố đô Hoa Lư và sông Sào
Khê, Kênh Gà - Vân Trình, khu bảo tồn thiên nhiên đất
ngập nước Vân Long, sân golf, khu du lịch hồ Đồng Thái,
Tam Cốc - Bích Động, Thung Nắng, Hang Bụt<
- Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động: Đến
năm 2015, lao động trực tiếp trong ngành du lịch đạt từ
8.000 - 10.000 người (năm 2009 là 1.000 người), lao động gián
tiếp là 20.000 người (năm 2009 là 5.350 người).
- Thu nhập từ du lịch đến năm 2015 đạt 1.500 tỷ
đồng, các năm tiếp theo tăng trưởng bình quân 15%/năm.
Thu nhập từ du lịch năm 2020 trở đi chiếm trên 10% GDP
toàn tỉnh.
2. Về giải pháp chủ yếu
- Xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết
phát triển du lịch.
- Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và xây dựng sản
phẩm du lịch.
- Huy động các nguồn lực về tài chính, các thành phần
kinh tế tham gia phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư, ưu đãi
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đầu tư; tranh thủ nguồn bổ sung vốn đầu tư có mục tiêu
từ Trung ương; hằng năm dành tỷ lệ thích đáng vốn đầu
tư từ ngân sách tỉnh cho phát triển du lịch.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.
- Phát triển thị trường, đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến
du lịch.
- Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
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phục vụ du lịch.
- Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về phát
triển du lịch.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 602,
Cặp số 93, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 và ngày 15 tháng 7 năm 2009
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các
nghị quyết: Nghị quyết về việc quy định tổ chức và mức
phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn
tỉnh; Nghị quyết về việc ban hành quy định mức thu và
quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải
rắn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định chế độ
hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công
dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, mức phụ cấp đối
với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
tỉnh; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo
có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số
167/QĐ-TTg, ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ;
391

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế
hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Nghị
quyết về việc đổi tên và đặt tên các tuyến đường trên địa
bàn thành phố Ninh Bình và một số công trình công cộng
trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 157-2009, tr. 1, 2; Báo Ninh Bình, ngày 17-72009, tr.1, 3.

Ngày 13 tháng 8 năm 2009
Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
giai đoạn 2010 - 2015
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004
của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày
21-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tổ chức Hội nghị để thống nhất kế hoạch rà soát, bổ sung
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 - 2015
với mục đích đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đã được
các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2010 2015 và kịp thời bổ sung vào quy hoạch đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị có bản
lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng,
giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ và năng lực,
nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn; đủ về số lượng, đồng
bộ về cơ cấu; đồng thời, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại
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hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhân sự hội đồng
nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 583,
Cặp số 91, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 8 năm 2009
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Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và
kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Yên Mô (1994 - 2009)
Ngày 28-8-2008, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mô tổ
chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và
kỷ niệm 15 năm tái lập huyện (1994 - 2009). Đồng chí Bùi
Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, dự và phát biểu tại buổi lễ.
Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Trong 15 năm từ sau khi tái
lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên
Mô phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua nhiều khó
khăn, thử thách, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh
tế Yên Mô đã có những bước phát triển vượt bậc. Sản
lượng lương thực bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so
với năm mới tái lập, nông nghiệp được chuyển dịch theo
hướng sản xuất hàng hóa; giá trị canh tác năm 2008 đạt 67,5
triệu đồng/ha. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch mạnh
theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ. Huyện Yên Mô đã xây dựng được 1
cụm công nghiệp và quy hoạch 9 điểm công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp tại các xã, thị trấn với tổng diện tích trên
97ha. Đến năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp tăng gấp 5,9 lần so với năm 1995.
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Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận
và biểu dương những thành quả của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân huyện Yên Mô đã đạt được trong 15
năm tái lập; đồng thời đề nghị huyện Yên Mô cần phát
huy tiềm năng, lợi thế nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
mạnh hơn nữa, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và
dịch vụ, tận dụng mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ xây
dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, quy hoạch và
xây dựng các cụm, điểm công nghiệp...
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng
chí Bùi Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng
Nhất cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mô.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 31-8-2009,
tr. 1, 2.

Ngày 1 tháng 9 năm 2009
Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và
kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Yên Khánh (1994 - 2009)
Ngày 1-9-2008, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Khánh tổ
chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và
kỷ niệm 15 năm tái lập huyện (1994 - 2009). Đồng chí Tạ
Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.
Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Từ sau khi tái lập huyện,
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện
luôn tăng cường đoàn kết, nâng cao truyền thống cách
mạng, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, ra sức phấn
394

Chương IV: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2005 - 2010

đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng bộ
huyện, giành được những kết quả quan trọng, toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà
Đảng bộ, quân và dân huyện Yên Khánh đã đạt được;
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đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân trong huyện tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước,
cách mạng của quê hương, thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đảng các cấp; tập trung phát triển kinh tế bền
vững, khai thác thế mạnh của huyện về đất đai và kinh
nghiệm thâm canh để phát triển nông nghiệp toàn diện
theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh sản xuất tiểu
thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ các làng nghề truyền
thống và ngành nghề ở nông thôn, tạo khâu đột phá về
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao và bền vững...
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Nhật
Thới đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán
bộ và nhân dân huyện Yên Khánh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-9-2009,
tr. 1, 3.

Ngày 10 tháng 9 năm 2009
Đoàn công tác của tỉnh Uđômxay, nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tỉnh Uđômxay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)
và tỉnh Ninh Bình (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
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có mối quan hệ kết nghĩa được thiết lập từ năm 1979, khi đó
là tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Qua thời gian, mối quan hệ này tiếp
tục được củng cố và phát triển. Ninh Bình cùng các tỉnh Hà
Nam, Nam Định đã có nhiều sự giúp đỡ tỉnh Uđômxay trong
phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, đồng
chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Uđômxay mong
muốn được tỉnh Ninh Bình giúp đỡ về kinh phí để hoàn
thiện công trình xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh,
giúp đỡ đào tạo đội ngũ cán bộ Uđômxay sang học tập và
mời lãnh đạo tỉnh Ninh Bình sang thăm tỉnh Uđômxay
vào dịp gần nhất.
Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn
Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
đã thống nhất với Đoàn công tác của tỉnh Uđômxay về 3 đề
nghị của đoàn: Đối với công trình Nhà văn hóa trung tâm
tỉnh Uđômxay, tỉnh Ninh Bình đã có sự giúp đỡ, ủng hộ
ngay từ khi khởi công công trình. Do gặp khó khăn về kinh
phí trong quá trình hoàn thiện công trình để tiến tới chào
mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Uđômxay vào đầu năm 2010,
tỉnh Ninh Bình sẽ ủng hộ thêm 180.000USD và giao cho các
cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thực hiện, sớm chuyển
kinh phí cho tỉnh Uđômxay trong thời gian tới. Về đề nghị
giúp đỡ đào tạo cán bộ, tỉnh Ninh Bình có Trường Đại học
Hoa Lư là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
của tỉnh, trước mắt tỉnh Ninh Bình sẽ giúp đỡ đào tạo từ 5
đến 10 sinh viên bắt đầu từ năm học tới và sẽ tăng dần số
lượng đào tạo trong những năm tiếp theo.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 11-9-2009,
tr. 1, 4.
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Ngày 2 tháng 10 năm 2009
Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2009, trọng tâm công
tác quý IV-2009. Báo cáo nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm
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2009, kinh tế tiếp tục phát triển (giá trị sản xuất công
nghiệp đạt gần 4.989 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.503,7 tỷ đồng; đón 1,83 triệu
lượt khách du lịch...). Các hoạt động văn hóa - xã hội có
nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển
biến trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Công
tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng
chống tham nhũng thu được nhiều kết quả.
Hội nghị nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu
của quý IV-2009: Triển khai sớm sản xuất vụ đông năm
2009, phấn đấu diện tích đạt 22,5 nghìn hécta. Đẩy
nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp. Sớm
triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh
ủy về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt chế độ, chính sách
xã hội, chính sách đối với người có công. Tập trung giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung
hoàn thành tốt việc rà soát quy hoạch cán bộ quản lý
giai đoạn 2010 - 2015 để chuẩn bị nhân sự cho đại hội
đảng các cấp. Triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4-82009 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội đảng
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các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 87,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 23 tháng 10 năm 2009
Thành lập Khu công nghiệp Gián Khẩu
Ngày 23-10-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban
hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc thành lập
Khu công nghiệp Gián Khẩu trên cơ sở cụm công nghiệp
Gián Khẩu, quy mô diện tích là 262ha (theo Văn bản số
1499/TTg-KTN, ngày 18-8-2014 của Thủ tướng Chính
phủ), nằm trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Nhà máy Ô tô Hyundai Thành Công Ninh Bình,
thuộc Khu công nghiệp Giám Khẩu
Ảnh: Thế Minh
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Đây là khu công nghiệp đa ngành, tập trung những
ngành chính: Cơ khí chế tạo, xi măng, công nghiệp nhẹ,
thực phẩm, may mặc< Đến năm 2013, có 22 dự án được
cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký 9.624,03
tỷ đồng, vốn thực hiện 10.327,5 tỷ đồng, trong đó có
những dự án lớn như Nhà máy Xi măng The Vissai, công
suất 2,7 triệu tấn/năm; dự án Nhà máy Ô tô Thành Công,
công suất 13.000 xe/năm; Nhà máy May Đài Loan, Nhà
máy Gỗ Tài Anh; có 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài,
tổng mức đầu tư 4.169,305 tỷ đồng.
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Nguồn: Đề án số 02-ĐA/UBND, ngày 14-62013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển
khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm
2015, định hướng đến năm 2020. Tài liệu
lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 2 tháng 11 năm 2009
Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do bà
Men Sam On, Ủy viên Thường trực Đảng Nhân dân Cách
mạng Campuchia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,
Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, dẫn đầu.
Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Bùi Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã
bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đại biểu và mong
muốn chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối
quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai
nước Việt Nam và Campuchia.
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Phát biểu tại buổi làm việc, bà Men Sam On bày tỏ sự
vui mừng được đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm
với các bạn Việt Nam, đồng thời, tiếp tục khẳng định mối
quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước. Bà tin
rằng, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ và
nhân dân hai nước trong thời gian tới sẽ được tăng cường
hơn nữa.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 4-11-2009,
tr. 1, 4.

Ngày 24 tháng 11 năm 2009
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị để tiến
hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Tại Hội
nghị, các đại biểu đã nhất trí giới thiệu đồng chí Phạm
Thành Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bổ
sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 88,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2009
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình
thăm hữu nghị chính thức tỉnh Uđômxay
(nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do đồng chí Tạ
Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, dẫn đầu. Chuyến thăm lần này là
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một bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa
hai tỉnh; là cơ hội để thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ
hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau,
đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu, gặp gỡ, nhằm
từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác
toàn diện Việt - Lào.
Trong chuyến thăm chính thức tỉnh Uđômxay, đồng
chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Đoàn đã đến dâng
hương, đặt vòng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy
sinh trên đất bạn Lào tại Đài tưởng niệm Quân tình
nguyện Việt Nam tại Uđômxay; thăm công trình Nhà văn
hóa hữu nghị Ninh Bình tại Uđômxay. Đây là công trình
thể hiện quan hệ hữu nghị hợp tác, đoàn kết và phát triển
toàn diện của nhân dân Ninh Bình và Uđômxay; được xây
dựng với sự hỗ trợ gần 5 tỷ đồng của Ninh Bình. Đoàn đã
có buổi tiếp xúc, làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam
tại Lào và gặp gỡ thân mật với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Uđômxay tại Viêng Chăn.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Uđômxay, hai bên
đã nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác
hữu nghị trên các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư,
văn hóa, giáo dục - đào tạo trên nguyên tắc bình đẳng và
tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng văn hóa truyền thống của
nhau; nhất trí thiết lập cơ quan đầu mối liên hệ giữa hai
bên nhằm trao đổi và xây dựng các chương trình, dự án
hợp tác và các hoạt động giao lưu cụ thể giữa các cơ quan
đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - văn hóa - xã hội
và các đoàn thể quần chúng thuộc hai tỉnh. Đồng thời,
tăng cường quảng bá sâu rộng trong nhân dân về việc
thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, các
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thông tin về đối tác trên mọi lĩnh vực và đặc biệt là chú
trọng tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền
thống tốt đẹp của nhân dân hai nước nói chung và hai
tỉnh nói riêng.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thống nhất giới thiệu một số
nhà đầu tư đến Uđômxay nghiên cứu, khảo sát cụ thể để
hỗ trợ xây dựng nhà máy xi măng; giao cho Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm phát
triển du lịch với tỉnh bạn, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp du lịch tại Ninh Bình có cơ hội đầu tư, khai thác
tiềm năng, thế mạnh du lịch ở Uđômxay; thống nhất giúp
đỡ Uđômxay đào tạo tổng số 10 sinh viên tại Trường Đại
học Hoa Lư bắt đầu từ năm học 2010 - 2011.
Lãnh đạo hai tỉnh đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa
tỉnh Ninh Bình, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và tỉnh Uđômxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Trên cơ sở bản ghi nhớ, hai tỉnh sẽ tăng cường quan hệ mọi
mặt, mở rộng quan hệ ở mọi cấp và mọi ngành.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 14-12-2009,
tr. 1, 2.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2009
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết và
thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010; Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán,
phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết về việc
phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm
2010; Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp
và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2010; Nghị
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quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2008; Nghị quyết về việc thực hiện chế độ, chính sách
đối với cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn không đủ
điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Nghị quyết về
việc phê duyệt Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật từ
năm 2010 đến năm 2015; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị
quyết số 36/2006/NQ-HĐND, ngày 12-12-2006 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn,
bản; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2010 của Hội
đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương trình xây dựng
nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
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Nguồn: Báo cáo số 38/BC-TTHĐ, ngày
18-12-2009 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 1612-2009, tr. 1, 4; Báo Ninh Bình, ngày 1812-2009, tr. 1, 3.

403

NĂM 2010
Ngày 13 tháng 1 năm 2010
Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần
thứ 28 (mở rộng) để thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2009, phương hướng,
nhiệm vụ năm 2010; nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập
thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2009; tổ chức trao cờ
và bằng khen đối với tổ chức đảng và đảng viên đạt thành
tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.
1. Về dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
năm 2009, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2010:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá:
Năm 2009, kinh tế tiếp tục phát triển, GDP tăng 15,35%,
thu ngân sách đạt cao (trên 2.659 tỷ đồng), cơ cấu kinh tế
chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng,
dịch vụ tăng nhanh, sản lượng xi măng tăng 32%, thép
tăng 62%; văn hóa - xã hội có nhiều điển hình mới, đời
sống nhân dân được cải thiện, công tác giảm nghèo đạt kết
quả tốt, nhất là đã hoàn thành cơ bản việc xây mới, sửa
chữa nhà dột nát cho các hộ nghèo có khó khăn trên địa
bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,87%; an ninh chính trị
404

Chương IV: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2005 - 2010

và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị
được củng cố ngày càng vững mạnh; đã hoàn thành và
hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2009.
Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực trên cả
ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong năm 2009, số
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 84,1%.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010: Báo cáo đưa
ra 15 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP
đạt 18% trở lên; cơ cấu kinh tế trong GDP: công nghiệp,
xây dựng 48%; nông, lâm, ngư nghiệp 16%; dịch vụ 36%;
thu nhập bình quân đầu người đạt 20,5 triệu đồng/năm;
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thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 3.100 tỷ
đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6,15%.
2. Hội nghị tiến hành bầu bổ sung đồng chí Phạm Thành
Sơn, Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010.
3. Hội nghị thống nhất nhất trí biểu dƣơng, tặng cờ và
bằng khen cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt thành tích
xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010:
- Tặng Cờ xuất sắc tiêu biểu cho 3 đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy.
- Tặng Bằng khen cho 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
- Tặng Cờ xuất sắc tiêu biểu cho 26 tổ chức cơ sở đảng.
- Tặng Bằng khen cho 31 tổ chức cơ sở đảng.
- Tặng Bằng khen cho 46 chi bộ trực thuộc Đảng ủy
cơ sở.
- Tặng Bằng khen cho 49 đảng viên tiêu biểu.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 89,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 11 tháng 2 năm 2010
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 11-2-2010, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên
Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, về thăm và chúc Tết Đảng
bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình. Sau khi nghe báo cáo kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2009, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Dần của
tỉnh, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả của
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm
2009 và nhấn mạnh: Năm 2010 có nhiều sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước, nhất là Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm
Thăng Long - Hà Nội, đại hội đảng các cấp, Việt Nam giữ
vai trò là Chủ tịch ASEAN. Để chuẩn bị cho các sự kiện
quan trọng này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình cần
thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chủ
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phấn đấu xây
dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển bền vững. Chủ tịch
Quốc hội cũng yêu cầu các cấp ủy đảng trong quá trình
chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp phải thảo luận, đánh giá
cụ thể, khách quan các kết quả đã đạt được, đề ra các mục
tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng thời chú trọng công tác nhân
sự cho Đại hội đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy
định, đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội
chúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình năm mới dồi dào
sức khỏe, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đưa Ninh Bình hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, tổ chức thành công đại
hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Tòa Giám mục Phát Diệm,
tháng 2-2010
Ảnh: Thế Minh

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trồng cây lưu
niệm tại Trụ sở liên cơ quan Tỉnh ủy, thắp hương tại Khu
di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, thăm Khu du lịch núi
chùa Bái Đính và thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Phát Diệm
(huyện Kim Sơn).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 22-2-2010,
tr. 1, 2.

Ngày 27 tháng 2 năm 2010
Khánh thành Bệnh viện đa khoa tỉnh
Ngày 27-2-2010, Sở Y tế tổ chức lễ cắt băng khánh thành
Bệnh viện Đa khoa tỉnh (quy mô 700 giường). Bệnh viện Đa
khoa tỉnh được khởi công xây dựng từ năm 2004 trên địa
bàn phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình). Trước đó,
ngày 10-10-2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết
407

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả
thi (dự án đầu tư) xây dựng công trình chính Bệnh viện 700
giường, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình
Ảnh: Thế Minh

Công trình có tổng diện tích 65.200m2, gồm nhà khám
bệnh 2 tầng, khối nhà nghiệp vụ 11 tầng, 2 nhà 5 tầng
khoa nội, khoa ngoại và 10 nhà chức năng 2 tầng. Các khu
được nối với nhau bởi hệ thống hành lang có mái che. Các
phòng bệnh được lắp đặt các thiết bị hiện đại phục vụ nhu
cầu khám, chữa bệnh. Đây là bệnh viện cấp khu vực có
quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân
dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 1-3-2010,
tr. 1, 2; Tài liệu Hộp số 09, Hồ sơ số 75,
Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.
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Ngày 7 tháng 4 năm 2010
Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị họp thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và
Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình
tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; dự thảo Báo cáo lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ quý I-2010, nhiệm vụ trọng tâm
công tác quý II-2010.
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1. Về dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với tiêu
đề, bố cục và nội dung những quan điểm, nhận định đánh
giá đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và thống nhất:
Dự thảo Báo cáo chính trị có sự đổi mới trong cách thể
hiện, đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng
điểm, nêu bật được những kết quả đã đạt được trong
nhiệm kỳ 2005 - 2010, đồng thời chỉ rõ những nguyên
nhân kết quả đạt được; khuyết điểm, tồn tại và nguyên
nhân của những khuyết điểm, tồn tại.
2. Về dự thảo Báo cáo quý I, trọng tâm công tác quý II-2010.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với dự
thảo Báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh một số kết
quả đạt được: Trong quý I-2010, giá trị sản xuất công
nghiệp ước đạt 1.906,2 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ
năm trước; 22,5 nghìn ha cây vụ đông đã được thu hoạch
xong, giá trị sản xuất vụ đông đạt 394,6 tỷ đồng. Tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I-2010 đạt 468 tỷ
đồng, đạt 15,1% dự toán năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ
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năm trước. Tình hình đại hội đảng các cấp được triển khai
thực hiện theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. Đến ngày 6-4-2010, đã có 6 đảng bộ cơ sở đại hội; có
2.360/3.035 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành
việc tổ chức đại hội.
Về nhiệm vụ công tác quý II-2010, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng
tâm: Tập trung chỉ đạo đại hội đảng các cấp theo đúng kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; làm tốt công tác tổ
chức để đảng viên và quần chúng nhân dân thảo luận,
đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo văn kiện trình đại
hội đảng bộ các cấp và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thực hiện tốt công tác
tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
trước, trong và sau Đại hội.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 90,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 tháng 4 năm 2010
Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị họp quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn cấp ủy
viên nhiệm kỳ 2010 - 2015; các đồng chí ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh nhận tài liệu và phiếu để tự đề xuất về
mình và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh
ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; nhân sự là lãnh
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đạo Tỉnh ủy ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và sơ
kết việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy
về tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến
năm 2010.
Về việc sơ kết Nghị quyết số 10-NQ/TU về tăng
cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến năm
2010, Báo cáo sơ kết khẳng định: Ngay sau khi Nghị
quyết số 10-NQ/TU ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai
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thực hiện nghiêm túc; tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết
tâm cao với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Đối với
23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, tỉnh đã có các chính sách hỗ
trợ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc
làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo. Công tác phát triển
ngành nghề, tạo việc làm cho người nghèo được quan
tâm. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo được tăng cường và
đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh đã trợ cấp thường xuyên cho
trên 40.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định
số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ; làm tốt công tác trợ
cấp đột xuất để người nghèo giảm bớt khó khăn. Sau
gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU,
công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan
trọng: Đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị và nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo;
kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là các vùng
nghèo, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được tập trung đầu
tư có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của hộ
nghèo được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn
tỉnh giảm mạnh qua các năm, từ 12,8% (năm 2007) giảm
xuống còn 6,87% (năm 2009).
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Nghị quyết số 10-NQ/TU thực sự là đòn bẩy, tạo động
lực giúp các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, hộ nghèo vươn lên.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 91,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2010
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình thăm
và làm việc tại tỉnh Uđômxay
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trần Hữu
Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh
Ninh Bình thăm tỉnh kết nghĩa Uđômxay nhân dịp tỉnh
Uđômxay được ủy quyền trao tặng Huân chương Hữu
nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh
Ninh Bình. Nhân dịp này, Đoàn cũng tham dự Lễ khánh
thành Hội trường đa năng tỉnh Uđômxay, công trình do
ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam tài trợ kinh phí
xây dựng.
Nguồn: Văn phòng 9, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh.

Ngày 14 tháng 6 năm 2010
Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị tiến hành thảo luận Đề án nhân sự do Ban
Thường vụ Tỉnh ủy trình bày và biểu quyết các nội dung:
- Dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XX.
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- Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh đương nhiệm tiếp tục tham gia tái cử.
- Danh sách cán bộ ngoài Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
đương nhiệm giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới.
- Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Thường
vụ Tỉnh ủy khóa mới.
- Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới.
Sau khi biểu quyết các nội dung trên, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng
cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; nhân sự lãnh đạo
Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
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Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 93,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 8 tháng 7 năm 2010
Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị họp thảo luận dự thảo Báo cáo lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010, bàn phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định:
Các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân
trong tỉnh có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ các nhiệm
vụ và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế
tiếp tục tăng trưởng khá (17,06%). Giá trị sản xuất công
nghiệp ước đạt 4.118 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994).
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Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 6.343,6 tỷ đồng.
Nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực có hạt đạt
283 nghìn tấn. Vụ đông xuân đạt đỉnh cao mới về năng
suất, bình quân đạt 64,15 tạ/ha. Chăn nuôi tiếp tục phát
triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.409 tỷ
đồng. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 135,6
triệu USD. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
đại hội đảng các cấp theo đúng Chỉ thị số 37-CT/TW của
Bộ Chính trị (khóa X) và Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh
ủy. Đến ngày 18-5-2010, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ
cơ sở tổ chức đại hội xong; đến ngày 13-6-2010, 100% tổ
chức cơ sở đảng tổ chức đại hội xong.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, tập
trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:
- Tập trung sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch
vụ, trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp.
- Tập trung cao cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trước mắt, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thành công 8/12 đại hội đảng bộ trực
thuộc tỉnh còn lại, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7-2010.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 94,
Cặp số 20, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 26 và ngày 27 tháng 7 năm 2010
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết
thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về việc phê duyệt Đề
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án phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015;
Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa
ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Nghị quyết về
việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí xây dựng tại Nghị quyết
số 10/2008/NQ-HĐND, ngày 8-7-2008 của Hội đồng nhân
dân tỉnh; Nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh,
mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng đối với
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở
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thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết
về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non
bán công sang trường mầm non công lập.
Nguồn: Báo cáo số 12/BC-TTHĐ, ngày
27-7-2010 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 287-2010, tr. 1, 4.

Ngày 28 và ngày 29 tháng 7 năm 2010
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ
tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành
tựu quan trọng về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được và nhất trí
với các mục tiêu, giải pháp cụ thể về kinh tế - xã hội của
tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí đề nghị
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình phấn
đấu quyết liệt hơn nữa để có bước phát triển nhanh hơn.
Chủ tịch nước lưu ý những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về
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việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh
và giao cho các bộ, ngành trung ương tiếp thu, sớm
nghiên cứu, tham mưu tạo điều kiện giúp tỉnh Ninh Bình
triển khai thực hiện.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh
Bình, tháng 7-2010
Ảnh: Thế Minh

Về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005
của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến
năm 2020, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả
trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh
Ninh Bình và đề nghị tỉnh phát huy những kết quả đã
đạt được, quan tâm tới công tác đào tạo cán bộ tư pháp,
khắc phục những khó khăn để thực hiện Nghị quyết tốt
hơn. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Ninh Bình chuẩn bị thật tốt
nội dung báo cáo chính trị, công tác nhân sự Ban Chấp
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hành và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX.
Trong chương trình làm việc tại tỉnh Ninh Bình, Chủ
tịch nước đã về thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Trần Thị Lơ (xóm 1 Hoa Tiên, xã Gia Hưng, huyện Gia
Viễn) và gia đình thương binh 1/4 Lê Thái Hanh (phố Mới,
thị trấn Me, huyện Gia Viễn); thăm và làm việc với cán bộ,
chiến sĩ Binh đoàn Quyết Thắng.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 30-7-2010,
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tr. 1, 4.

Ngày 20 tháng 8 năm 2010
Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác chuẩn bị
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ngày 20-8-2010, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ninh Bình về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đồng
chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ trì buổi
làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt các
dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX. Bộ Chính trị đánh giá cao sự chuẩn bị
công phu, nghiêm túc và theo đúng tinh thần Chỉ thị số
37-CT/TW của Bộ Chính trị.
Về Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bộ Chính trị chỉ
rõ: Nên tập trung đánh giá sâu một số vấn đề trọng tâm
của tỉnh, những việc làm nổi bật, cần nhấn mạnh việc
417

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

huy động sức mạnh tổng hợp, sử dụng hiệu quả các
nguồn lực để đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền
vững, trở thành một tỉnh khá trong khu vực đồng bằng
sông Hồng. Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ 2010 - 2015 cần căn cứ vào thực tiễn tình hình
thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2005 - 2010, bám sát định
hướng chung của cả nước để xây dựng mục tiêu sát với
thực tế, phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đặc
biệt, quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch, phát triển
công nghiệp vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, đưa khoa
học công nghệ vào phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới.
Bộ Chính trị đồng tình với những đánh giá về công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XIX; về cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX; nhất trí
thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
(đầu tháng 10-2010); nhất trí về chủ trương của tỉnh đầu
tư xây dựng một số công trình văn hóa, xã hội.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-8-2010,
tr. 1, 2.

Ngày 6 tháng 10 năm 2010
Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị họp thảo luận dự thảo Báo cáo lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trọng tâm công tác quý
IV-2010; thảo luận, thống nhất nội dung hoàn thiện và
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nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX.
Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2010,
Báo cáo khẳng định: Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
đại hội đảng bộ các cấp. Đến ngày 24-7-2010, tất cả các đảng
bộ trực thuộc tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ
chức thành công đại hội, theo đúng nguyên tắc, đúng quy
trình, quy định; hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc
và chương trình công tác toàn khóa của cấp uỷ; quy chế làm
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việc và chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn
trương tiến hành các bước của quy trình nhân sự, xây
dựng dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành và tổ chức lấy ý kiến của đại hội các đảng
bộ trực thuộc; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư hoàn thiện Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Trên lĩnh
vực sản xuất nông nghiệp, khắc phục khó khăn về thời tiết
và sâu bệnh, vụ đông xuân vẫn đạt đỉnh cao về năng suất
lúa, bình quân đạt 64,15 tạ/ha, sản lượng đạt 266,9 nghìn
tấn. Cả 2 vụ đã đưa vào gieo cấy 20,1 nghìn ha lúa chất
lượng cao làm cho giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản phát triển ổn định.
Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai các nhiệm vụ
phòng, chống lụt bão năm 2010 theo phương án đã được
phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất
công nghiệp đạt hơn 6.191 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng
kỳ năm trước, đạt 61,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách
trên địa bàn thực hiện đạt 1.983,6 tỷ đồng, tăng 31,3% so
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với cùng kỳ, đạt 64% dự toán năm. Tổng giá trị xuất nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 224,5 triệu USD, trong đó
xuất khẩu đạt 53,4 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ,
đạt 76,3% kế hoạch. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động,
lượng khách du lịch tăng. Các hoạt động văn hóa, thông
tin tuyên truyền, văn nghệ, thể thao, du lịch diễn ra sôi
nổi, nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, tập trung
vào các sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm 2010.
Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2010, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh nêu rõ cần tập trung tổ chức thành công Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tổ chức thành công Đại hội thi
đua yêu nước của tỉnh lần thứ III; tập trung lãnh đạo các
cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì tăng
trưởng kinh tế, kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 97,
Cặp số 20, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 10 năm 2010
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Hội nghị nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị
về việc điều động và chỉ định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Ninh Bình nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương đã công bố Quyết định số 1828-QĐ/TW, ngày 14-102010 của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định đồng
chí Đinh Tiến Dũng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Điện Biên) thôi giữ các chức vụ hiện thời ở
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tỉnh Điện Biên; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-10-2010,
tr. 1, 2.

Tháng 10 năm 2010
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
(khóa X) tại Kỳ họp thứ 33 về việc kiểm tra
dấu hiệu vi phạm của tập thể Thường trực Tỉnh ủy
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Ninh Bình
Cuối tháng 9 đầu tháng 10-2010, Ủy ban Kiểm tra
Trung ương Đảng (khóa X) tổ chức Kỳ họp thứ 33 để xem
xét, kết luận một số vụ việc.
Đối với việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tập thể
Thường trực và 3 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có kết luận: Tập thể
Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 51-QĐ/TW,
ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
phương thức lãnh đạo của Đảng, Quy chế làm việc của
Tỉnh ủy, giải quyết nhiều việc vượt cấp thẩm quyền của
Thường trực Tỉnh ủy; ban hành một số văn bản trái quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cho chủ trương,
chỉ đạo giải quyết nhiều việc thuộc thẩm quyền, chức
năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đến bao
biện, làm thay, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nguồn: Báo Nhân Dân, ngày 16-10-2010,
tr.1, 4.
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Ngày 1 tháng 11 năm 2010
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ III
Ngày 1-11-2010, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh
Bình lần thứ III. Dự Đại hội có 1.000 đại biểu (300 đại biểu
khách mời) là những điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt tiêu biểu trong các phòng trào thi đua yêu nước
của tỉnh trên các lĩnh vực. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết,
đánh giá những thành tựu đạt được trong phong trào thi
đua yêu nước 5 năm 2006 - 2010, khẳng định những mặt
đã làm được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, nguyên nhân
và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ
và biện pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong
những năm tiếp theo.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen
thưởng (2006 - 2010) đã khẳng định những đóng góp tích
cực của phong trào thi đua trong thành tựu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội được giữ vững. Quốc phòng địa phương được
tăng cường. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng
lên; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững
mạnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác khen
thưởng đã có sự đổi mới, cơ cấu khen thưởng đã chú
trọng hơn tới cá nhân và tập thể nhỏ, quan tâm khen
thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất, khen thành
tích toàn diện và từng mặt công tác.
Báo cáo nêu rõ: Từ năm 2005 đến năm 2010, tỉnh Ninh
Bình đã được Nhà nước phong tặng 27 Bà mẹ Việt Nam
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anh hùng; 25 đơn vị, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân, 1 đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc
lập; 196 Huân chương Lao động; 6 Huân chương Đại đoàn
kết dân tộc; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 3 Chiến sĩ thi
đua toàn quốc.
Đại hội cũng đã công bố danh sách đoàn đại biểu đi
dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII
gồm 11 đồng chí; đồng thời phát động phong trào thi
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đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 3-11-2010,
tr. 1, 3; Báo cáo số 107/BC-UBND, ngày 99-2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 9 tháng 11 năm 2010
Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XIX
Hội nghị họp kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật
đối với 16 đồng chí Tỉnh ủy viên liên quan đến khuyết
điểm, vi phạm của Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân các
đồng chí Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo kết quả
kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ
chức đảng và đảng viên tiến hành kiểm điểm theo đúng
trình tự trong Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Với
mục đích, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với
những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ
luật; kiểm điểm chỉ rõ những khuyết điểm và trách nhiệm
trong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao đối
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với những trường hợp còn lại; nhằm nâng cao năng lực
lãnh đạo, tránh khuynh hướng vi phạm trong thời gian
tới. Những đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ
luật đã được các tổ chức đảng xem xét, bỏ phiếu đề nghị
thi hành kỷ luật và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu
quyết thi hành kỷ luật.
Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, thống nhất kết luận,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu biểu quyết thi
hành kỷ luật đối với 16 đồng chí Tỉnh ủy viên liên quan
đến khuyết điểm, vi phạm của Thường trực Tỉnh ủy và cá
nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo
kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nguồn: Tài liệu khóa XIX, Hồ sơ số 98,
Cặp số 20, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2010
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2010 - 2015
Trong ba ngày từ 25 đến 27-11-2010, Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015
được tiến hành tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có
328 đại biểu, đại diện cho hơn 55.000 đảng viên trong toàn
Đảng bộ. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính
trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, về dự và
chỉ đạo Đại hội.
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005 - 2010, Báo cáo chính trị
nêu rõ: Trong 5 năm 2005 - 2010, tốc độ tăng trưởng
GDP bình quân hằng năm đạt 16,5%. Sản xuất công
nghiệp và xây dựng phát triển mạnh. Giá trị sản xuất
công nghiệp bình quân 5 năm tăng 28,4%. Ngành công
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn của tỉnh. Nông nghiệp tiếp tục phát triển
theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị sản xuất trên một
hécta đất canh tác tăng cao; năm 2005, đạt 25,4 triệu
đồng/ha, năm 2010 tăng lên 75 triệu đồng/ha. Năng suất
lúa tăng từ 9,9 tấn/ha (năm 2005), lên 11,8 tấn/ha (năm
2010). Vụ đông dần trở thành vụ sản xuất chính, góp
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phần thay đổi cơ cấu mùa vụ trên địa bàn tỉnh. Thu
ngân sách tăng nhanh, đến năm 2010, thu ngân sách đạt
3.046 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX đề ra. Du lịch có bước phát triển khá.
Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông và các lĩnh vực dịch
vụ khác cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống.
Năm 2010, có hơn 3,3 triệu lượt khách du lịch đến Ninh
Bình, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2005. Văn hóa - xã hội có
nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân
dân không ngừng được cải thiện. Nghị quyết số 10NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác giảm nghèo” đã đi vào cuộc sống và đem lại hiệu
quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2010 còn
6,15% (theo tiêu chí năm 2005). Công tác quân sự, quốc
phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị
được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ
thống chính trị tiếp tục được củng cố, đổi mới phương
thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Báo cáo chính trị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa thực sự ổn định và
bền vững; năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm còn
hạn chế. Chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp và
đào tạo nghề còn thấp; cơ sở vật chất còn khó khăn. Việc
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ
trên một số lĩnh vực còn yếu. Tỷ lệ hộ cận nghèo ở một số
huyện còn cao. Giải quyết việc làm cho người lao động,
nhất là lao động nông thôn còn hạn chế. Cải cách hành
chính chưa được tập trung chỉ đạo thường xuyên<
Đại hội đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm
kỳ 2010 - 2015 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của
chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn
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dân; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững,
đưa kinh tế du lịch vào thời kỳ tăng tốc; tập trung trí tuệ,
nguồn lực từng bước xây dựng nông thôn mới nhằm giải
quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông
thôn; phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục, không ngừng
chăm lo đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội; tăng cường quốc phòng địa phương; củng cố vững
chắc hệ thống chính trị; xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh
phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
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Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015
Ảnh: Thế Minh

Các mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015:
1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm: 14%.
2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm
(theo giá cố định 1994): Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 2,5%;
công nghiệp - xây dựng: 15%; dịch vụ: 19%.
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3. Cơ cấu kinh tế (theo GDP, giá hiện hành): công nghiệp xây dựng: 48%; dịch vụ: 42%; nông, lâm nghiệp, thủy sản: 10%.
4. GDP bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ
theo giá hiện hành đạt 50 triệu đồng.
5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 15.000 tỷ
đồng/năm.
6. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm
đạt 48 vạn tấn trở lên.
7. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ
đạt 4.200 tỷ đồng.
8. Kim ngạch xuất khẩu đến năm cuối nhiệm kỳ đạt
300 triệu USD.
9. Khách du lịch đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 6.000.000
lượt khách.
10. Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
em 5 tuổi và chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ
tuổi mức độ 2 (theo tiêu chí năm 2010) đạt 100%.
11. Số bác sĩ bình quân trên 1 vạn dân đến năm cuối
nhiệm kỳ: 8,9 bác sĩ. Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm: 0,2 0/00.
12. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đến năm cuối
nhiệm kỳ đạt 40%.
13. Mỗi năm giảm bình quân 2,5% hộ nghèo trở lên
theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 để đến năm
2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn khoảng 7%.
14. Tỷ lệ xã được công nhận nông thôn mới đến năm
cuối nhiệm kỳ đạt 20% trở lên.
15. Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch
đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 98%. Tỷ lệ dân số nông thôn
được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến năm cuối
nhiệm kỳ đạt trên 90%.
16. Tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ đến năm cuối
nhiệm kỳ đạt 20%.
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17. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh,
chính quyền, đoàn thể cơ sở vững mạnh đạt 85%; kết nạp
được 2.500 đảng viên mới (trong đó đảng viên là người có
đạo 60 người).
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX,
(nhiệm kỳ 2010 - 2015) gồm 52 đồng chí, bầu đoàn đại
biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015
Ảnh: Thế Minh

Tại Hội nghị lần thứ nhất (ngày 26-11-2010), Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (khoá XX) bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
gồm 14 đồng chí; bầu đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức
Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành và đồng chí
Bùi Văn Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí.
Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình lần thứ XX, tháng 2-2011.
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Ngày 10 tháng 12 năm 2010
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận dự thảo Báo cáo tình hình kinh
tế - xã hội năm 2010, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu
năm 2011 và dự kiến phân công công tác đối với các
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
1. Về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010,
mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011.
Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Kinh tế - xã hội của tỉnh
đạt những kết quả quan trọng, đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu đề
ra. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 16,5%. Giá trị sản xuất công
nghiệp cả năm đạt 8.860 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn ước đạt 19.200 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt 51,4 vạn tấn. Thu ngân sách ước đạt 3.100 tỷ
đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 80 triệu USD. Số
lượng khách du lịch ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, doanh thu từ
du lịch đạt 559 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về
giảm nghèo và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy được
thực hiện tốt; hoàn thành chương trình hỗ trợ, xây mới, sửa
chữa nhà dột nát. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn
6,15% (theo tiêu chí năm 2005). Hệ thống chính trị được
củng cố, an ninh, quốc phòng được giữ vững.
Về mục tiêu và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2011, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đưa ra mục tiêu chung
là: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế cao theo hướng bền vững; chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và
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dịch vụ; tăng cường phát triển kinh tế du lịch, ổn định phát
triển sản xuất công nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn
mới; nâng cao chất lượng đầu tư, năng lực cạnh tranh của
nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo
an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX
đã thông qua dự kiến phân công công tác đối với các đồng
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XX; bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để bầu giữ
chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 năm 2010
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 36
nghị quyết gồm:
- 7 nghị quyết theo quy định của pháp luật: Nghị quyết
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Nghị
quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của
Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám
sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về
việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách
nhà nước năm 2011; Nghị quyết về việc quyết định tổng
biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính
năm 2011; Nghị quyết về việc phê duyệt giá các loại đất
năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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- 14 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về việc ban
hành quy định danh mục về mức thu và chế độ thu, nộp
các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách địa phương năm 2011; Nghị quyết quy định về
chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức hội nghị trong
nước; chế độ chi tiếp khách trong nước; chế độ chi đón
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế
độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

2010
19934

đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết ban hành về Quy định phân cấp quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà
nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức
phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách
Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết về việc phê
duyệt đề án Chương trình nước sạch nông thôn giai đoạn
2011 - 2015; Nghị quyết về việc phê duyệt đề án Khuyến
nông để mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao giai
đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết
về việc phê duyệt đề án Khuyến nông để hỗ trợ phát triển
sản xuất vụ đông giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình; Nghị quyết về việc phê duyệt đề án Đào tạo
nghề tỉnh Ninh Bình đến năm 2020; Nghị quyết về việc ban
hành Quy định mức thu học phí, học phí nghề, học phí học
các môn học tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục
phổ thông từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
của tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc quy định bổ sung
số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã để bố trí làm Phó Công an xã và công an viên thường
439

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết
số 27/2006/NQ-HĐND, ngày 12-7-2006 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công
nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND,
ngày 12-12-2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy
định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu du lịch
dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình; Nghị
quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND,
ngày 22-8-2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách
thu hút những người tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên về công
tác tại xã, phường, thị trấn; chính sách đối với cán bộ luân
chuyển, cán bộ điều động tăng cường về công tác tại xã,
phường, thị trấn và chính sách đối với cán bộ chuyên trách
cấp xã do yêu cầu phải bố trí, sắp xếp lại.
- 15 nghị quyết về nhân sự để kiện toàn các chức danh
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội
đồng nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII đã tiến hành công
tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Hội đồng nhân dân tỉnh
nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh; bầu đồng chí Đinh Chung Phụng, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh khoá XII.
Nguồn: Thông báo số 25/BC-TTHĐ, ngày
31-12-2010 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 14
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
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Ngày 6 tháng 1 năm 2011
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2010
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa" là một trong bốn nhóm giải pháp lớn để xây
dựng và phát triển văn hóa được đề ra trong Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân
tộc” (Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16-7-1998). Triển
khai thực hiện Nghị quyết, ngày 23-12-1999, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg về
việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau
này là Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa). Ngày 12-4-2000,
Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành kế hoạch triển khai
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa" trong cả nước. 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào ở cả ba cấp (tỉnh,
huyện, xã) và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
phong trào trên địa bàn.
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Đối với tỉnh Ninh Bình, ngày 26-3-2000, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND thành lập
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban Chỉ đạo.
Ngày 6-1-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị
tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”. Báo cáo tổng kết tại Hội nghị
nêu rõ: Trong 10 năm 2000 - 2010, phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành cuộc
vận động rộng lớn, có sức lan tỏa và thu hút toàn xã hội,
góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu
dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp; hệ thống kết cấu hạ
tầng, thiết chế văn hóa được tăng cường; quy chế dân chủ
được phát huy; khả năng sáng tạo quyền làm chủ của nhân
dân được tôn trọng, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh
đạo của Đảng. Qua 10 năm thực hiện phong trào, toàn tỉnh
đã có 81,9% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa;
87% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến; 70%
xã, phường, thị trấn và 67% thôn, bản, phố có nhà văn hóa;
70,4% cơ quan, đơn vị văn hóa<
Báo cáo cũng nêu rõ, trong những năm tiếp theo, để
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào, tỉnh tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục làm tốt công tác
tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (Khóa X); xây dựng nông thôn
mới phải đi liền với việc chăm lo giải quyết các vấn đề
nông dân, nông nghiệp và nông thôn; coi trọng việc giáo
dục tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
442

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010-2015

Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa
phong trào để huy động các nguồn lực tham gia cùng xây
dựng phong trào vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 7-1-2011,
tr. 1, 3.

Ngày 25 tháng 1 năm 2011
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khoá XX
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Hội nghị đã nghe Đoàn đại biểu báo cáo kết quả dự
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thảo luận dự thảo Báo
cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2010,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo tài chính
Đảng năm 2010; nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các đồng
chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2010.
1. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt
Đoàn đại biểu dự Đại hội báo cáo kết quả Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI.
2. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2010,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, nhận định một số kết
quả cụ thể:
- Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp
theo đúng nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ
Chính trị.
- Công tác xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo,
chỉ đạo trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức.
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- Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
các cấp từng bước nâng cao chất lượng; hiệu lực quản lý,
điều hành của các cấp chính quyền có chuyển biến.
- Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá.
- Văn hóa, xã hội có bước phát triển; công tác giảm
nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; đời
sống nhân dân ổn định và được cải thiện.
- Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật
tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Về những khuyết điểm, tồn tại: Một số chỉ tiêu như giá
trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tốc độ tăng
trưởng GDP, xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch.
Công tác rà soát, lập, quản lý, thực hiện quy hoạch trên
địa bàn còn hạn chế; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
cơ bản, đất đai, tài nguyên khoáng sản< có khâu chưa
chặt chẽ.
Tỉnh ủy thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cho
năm 2011:
- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên
các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế.
- Tập trung xây dựng nông thôn mới.
- Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống
nhân dân.
- Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, nâng cao
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chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân.
- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao
năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các
cấp, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể.
3. Tỉnh ủy đã thảo luận, nhất trí thông qua Báo cáo tài
chính Đảng năm 2010.
4. Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm
tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các
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đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2010.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 2 năm 2011
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU
về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Chỉ thị số 04-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo và tổ chức
thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị
số 192/CT-TTg, ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ
về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2011 - 2016 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
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- Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy
dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp
ủy đảng trong công tác cán bộ.
- Đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu người ứng cử đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy
định của pháp luật.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới
thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và
nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của
cuộc bầu cử.
- Chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Các huyện, thành, thị ủy thành lập ban chỉ đạo để
lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp
thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và
tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp tại địa phương.
Nguồn: Kho lƣu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 28 tháng 2 năm 2011
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 4 năm
thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị
số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về việc tổ
chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
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đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo triển khai các nội dung cuộc
vận động. Sau 4 năm triển khai cuộc vận động, nhận thức
của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Việc
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ
phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương,
việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt
được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích
cực trên nhiều lĩnh vực. Công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng bộ tỉnh được tiến hành đúng quy trình, có hiệu quả.
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Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ
đạo theo mô hình “một cửa liên thông” đã giảm bớt phiền
hà, sách nhiễu nhân dân, tạo môi trường thông thoáng,
thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Việc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo nền nếp, ý thức
trong việc sử dụng, bảo vệ tài sản công. Cuộc vận động đã
thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy việc thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính
trị ở địa phương vững mạnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-3-2011,
tr. 1, 4.

Ngày 10 tháng 3 năm 2011
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU
về tiếp tục thực hiện Kết luận số 41-KL/TW,
ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư và Luật dân quân tự vệ
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và một số
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hạn chế, tồn tại trong việc quán triệt, triển khai thực hiện
Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 5-10-2002 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động
viên trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh và để tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31-32009 của Ban Bí thư và Luật dân quân tự vệ, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, trong đó yêu
cầu các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, triển khai
thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị
tư tưởng, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng
viên, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh về
đường lối, quan điểm của Đảng, âm mưu thủ đoạn của kẻ
thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 41KL/TW, ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư.
- Tuyển chọn, đăng ký, quản lý, biên chế lực lượng
dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo
chất lượng cao.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp hoạt
động của lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng khác.
- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch sẵn
sàng chiến đấu, kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an, phòng,
chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn<
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với dân
quân tự vệ.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời.
Nguồn: Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 24 tháng 3 năm 2011
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU
về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương
của Đảng và Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ
Năm 2011, nền kinh tế thế giới cũng như trong nước
được dự báo là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Trong
tỉnh, tuy kinh tế luôn có mức tăng trưởng khá nhưng chưa
thực sự vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không
thuận lợi. Để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng,
Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24-2-2011 của Chính phủ
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về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an
sinh xã hội và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh ngay từ quý đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2011 2015), ngày 24-3-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Chỉ thị số 06-CT/TU, yêu cầu các cấp ủy đảng, các cấp, các
ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, tổ chức quán triệt sâu sắc, nhất là tư tưởng
chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh, gắn
với các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Kết luận số 02KL/TW, ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết
số 11/NQ-CP của Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ trọng
tâm, cấp bách trong năm 2011.
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các
cấp, các ngành, chính quyền các địa phương tích cực điều
hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2011. Việc tổ chức chỉ đạo, điều hành phải kiên
quyết, nhất quán, đồng bộ.
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên
truyền, phổ biến phù hợp tình hình trong nước và của
tỉnh; định hướng tư tưởng và dư luận hiểu đúng tình
hình, đúng bản chất của các chủ trương, chính sách; tạo sự
thống nhất nhận thức cao trong toàn Đảng bộ và tạo sự
đồng thuận trong toàn xã hội.
- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo
phối hợp hành động với các cơ quan liên quan, tổ chức
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện
nhiệm vụ năm 2011.
- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên
quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này.
Nguồn: Kho lƣu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 3 năm 2011
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận báo
cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường
trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập về cơ cấu tổ
chức, phương thức hoạt động và kết quả đạt được trên
từng lĩnh vực. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất
giải pháp về kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt
động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ cho
nhiệm kỳ tới.
Cũng tại Kỳ họp, 8 tập thể và 50 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh
khoá XII đã được tuyên dương khen thưởng. Các đại biểu
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Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua
nghị quyết của Kỳ họp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 1-4-2011,
tr. 1, 2.

Ngày 5 tháng 4 năm 2011
* Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khoá XX
Hội nghị đã thảo luận về một số vấn đề: Dự thảo Báo
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác
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quý II; dự thảo Báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ
để Quy hoạch điều chỉnh mở rộng thành phố Ninh Bình
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020; Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; Dự
thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy.
1. Về dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý
II-2011:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá
một số kết quả nổi bật trong quý I: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Tân Mão cho nhân
dân; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp,
gieo cấy lúa đông xuân trong khung thời vụ, giá trị sản
xuất công nghiệp đạt 2.573 tỷ đồng, lượng khách du lịch
tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; triển khai thực
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hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai chương trình xây
dựng nông thôn mới;<
2. Về dự thảo Báo cáo xin ý kiến Thủ tƣớng Chính phủ để
Quy hoạch điều chỉnh mở rộng thành phố Ninh Bình đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao về chủ
trương, sự cần thiết và cơ sở pháp lý, mục tiêu, quan điểm
và nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển chung thành phố
Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và
thống nhất:
- Về tên gọi: Quy hoạch chung thành phố Ninh Bình
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tên đô thị: Khi đạt tiêu chí và được công nhận là đô
thị loại I sẽ báo cáo Chính phủ đổi tên thành thành phố
Hoa Lư và điều chỉnh lại địa giới hành chính trong tỉnh.
- Phạm vi, ranh giới: Xác định rõ phạm vi quy hoạch
và phạm vi nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phạm vi quy hoạch là địa giới hành chính thành phố Ninh
Bình hiện tại, phạm vi nghiên cứu quy hoạch là thành phố
Ninh Bình hiện tại có mở rộng đến các vùng lân cận;
hướng tới năm 2030 là đô thị loại I.
- Tính chất đô thị: Là trung tâm văn hóa, lịch sử, du
lịch quốc gia.
3. Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến
năm 2020:
Hội nghị xác định: Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 thực chất là
một chiến lược phát triển tổng thể để xác định đích phát
triển, vị trí, tầm cỡ của tỉnh trong khu vực đồng bằng
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sông Hồng 10 năm sau trên cơ sở đánh giá thực trạng,
xác định mô hình tăng trưởng và khâu đột phá. Vì vậy,
quy hoạch cần nghiên cứu và trao đổi kỹ để tạo sự thống
nhất cao về nhận thức và hành động trong Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU
về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học,
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khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Trên cơ sở đánh giá những kết quả và hạn chế trong
việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW,
ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và nhằm tiếp tục
thực hiện Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ
thị số 07-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ thị
yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện một số
nội dung:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và
nhân dân với hình thức phong phú, thiết thực về sự cần
thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập ở
tỉnh ta hiện nay; xác định xây dựng xã hội học tập là
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản
trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của
nước ta.
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- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện trong các nhà trường.
- Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến
học, khuyến tài; xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học;
cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học;
gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với
phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo và xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
- Củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững
mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ
chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lƣu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 13 tháng 4 năm 2011
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU
về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí
Trên cơ sở thực trạng công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh những năm qua, để tiếp
tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng,
lãng phí tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng
phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08CT/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính
quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cần xác định đây là
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nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có tính chất thường
xuyên, liên tục.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc các cơ
quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng,
lãng phí; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm
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tra, kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội, tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân các
cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban
Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống
tham nhũng tỉnh, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh
ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng, lãng phí.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lƣu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 15 tháng 5 năm 2011
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí
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Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, đã báo cáo với Chủ tịch
nước về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2011
và tình hình thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 16-32011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày
24-2-2011 của Chính phủ. Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành
Chỉ thị số 06-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện
các chủ trương của Đảng và Chính phủ về kiềm chế lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy
ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Kế
hoạch kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND giao nhiệm
vụ cho các ngành, các đơn vị, địa phương tập trung vào 6
nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế
vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí cũng báo cáo với
Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
ghi nhận những bước phát triển bứt phá của Ninh Bình
thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng lưu ý trong
thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, tỉnh
phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chăm lo đời sống
nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 6-5-2011,
tr. 1, 4.

Ngày 19 tháng 5 năm 2011
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận dự thảo Quy chế làm việc; dự
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thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XX; Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; công tác chuẩn bị cho cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
1. Về Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với bố cục, kết
cấu của Quy chế gồm 6 chương, 20 điều quy định về
nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của tập thể Ban
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Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cá
nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư
Tỉnh ủy; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, phát huy tập
trung dân chủ, đồng thời đảm bảo tính chủ động, năng
động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, mối
quan hệ công tác<
2. Về dự thảo Chƣơng trình công tác toàn khóa của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với bố cục và nội
dung của dự thảo, dự kiến sẽ tập trung vào các chương
trình: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;
phát triển công nghiệp; phát triển du lịch, dịch vụ; chương
trình phát triển đô thị; chương trình tăng cường công tác
quản lý tài chính - ngân sách; chương trình phát triển văn
hóa - xã hội; chương trình bảo vệ môi trường; chương
trình tăng cường quốc phòng - an ninh; chương trình xây
dựng hệ thống chính trị.
3. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử: Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phối
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hợp chặt chẽ với các ngành, tập trung cao hơn nữa cho
công tác bầu cử; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị
cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; vận động nhân dân thực
hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 22 tháng 5 năm 2011
Ninh Bình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2011 - 2016
Sáng ngày 22-5-2011, cùng với cả nước, tỉnh Ninh Bình
tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong
cuộc bầu cử lần này, Ninh Bình có 2 đơn vị bầu cử đại
biểu Quốc hội; 14 đơn vị bầu cử bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh; 61 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp huyện; 1.018 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân cấp xã.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật,
thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Kết quả: Tỷ lệ cử tri đi bầu so với cử tri trong danh
sách là 98,95%; số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 6
đại biểu; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 50 người; đại
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biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 270 người; đại biểu
Hội đồng nhân dân cấp xã là 3.750 người.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-5-2011,
tr. 1, 2 và Báo Ninh Bình, ngày 22-6-2011,
tr. 1, 2.

Ngày 6 tháng 6 năm 2011
Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

2011
19934

Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Ngài Đại sứ.
Tại buổi làm việc, Đại sứ Ôxtrâylia đã trao đổi về tình
hình triển khai Dự án “Hỗ trợ các gia đình có người nhiễm
HIV/AIDS thông qua phát triển chăn nuôi gia cầm kết hợp
chăm sóc và điều trị tại nhà” do Đại sứ quán Ôxtrâylia tại
Việt Nam tài trợ.
Dự án “Hỗ trợ các gia đình có người nhiễm
HIV/AIDS thông qua phát triển chăn nuôi gia cầm kết
hợp chăm sóc và điều trị tại nhà” được triển khai trong 5
tháng (từ tháng 3 đến tháng 8-2011). Mục đích của Dự án
là hỗ trợ việc làm tại gia đình nhằm giảm khó khăn, cải
thiện sức khỏe cho cộng đồng những gia đình có người
nhiễm HIV/AIDS, qua đó người nhiễm HIV/AIDS có cơ
hội được chăm sóc và điều trị tại nhà. Dự án được tổ
chức thực hiện chặt chẽ có sự kết hợp giữa Trung tâm
Phòng chống HIV/AIDS tỉnh với Viện Chăn nuôi, nhóm
những người nhiễm HIV/AIDS của các xã và với chính
gia đình họ. Hiện tại, Dự án đang trong giai đoạn theo
dõi, quản lý và bước đầu cho kết quả tốt.
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Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, cảm ơn Đại sứ quán Ôxtrâylia tại
Việt Nam đã giúp đỡ Ninh Bình thực hiện Dự án “Hỗ trợ
các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS thông qua phát
triển chăn nuôi gia cầm kết hợp chăm sóc và điều trị tại
nhà”. Ngài Đại sứ tiếp tục giúp đỡ Ninh Bình có thêm
nhiều dự án hữu ích khác, góp phần đẩy mạnh quan hệ
giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Ôxtrâylia với
Việt Nam nói chung và với Ninh Bình nói riêng.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-6-2011,
tr. 1, 2.

Ngày 21 tháng 6 năm 2011
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành kiện
toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã bầu
đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XIII. Đồng chí Đinh Chung Phụng, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XIII. Đồng chí Đinh Ngọc Hà,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh,
được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XIII. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh. Các đồng chí Đinh Quốc Trị, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
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khóa XII; Trần Hữu Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII; Đinh
Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy Ninh Bình; Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh khóa XIII.
Nguồn: Báo cáo số 11/BC-HĐND, ngày
28-6-2011 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 226-2011, tr. 1, 4.
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Ngày 29 tháng 6 năm 2011
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình 6 tháng đầu
năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2011.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
2011, Báo cáo nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã
tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 –
2016; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (GDP đạt 15,91%); cơ
cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng
mạnh; nông nghiệp được mùa; dịch vụ phát triển, nhất là
dịch vụ du lịch; công tác xây dựng Đảng được quan tâm.
Trên cơ sở nhữug kết quả đạt được, Hội nghị thống
nhất đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối
năm 2011:
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực
hiện Chương trình hành động, Chương trình công tác
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toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2010 - 2015
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực
hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị
quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
- Tập trung xây dựng nông thôn mới.
- Lãnh đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh.
- Lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, công tác quốc
phòng, an ninh.
- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tạo khí
thế sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân
dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ
năm 2011.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lƣu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 7 năm 2011
Tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ tiếp nhận đá chủ quyền
quần đảo Trường Sa
Ngày 12-7-2011, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ tiếp nhận
đá chủ quyền quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải
quân, quân và dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Việc
trao tặng đá chủ quyền quần đảo Trường Sa là một hoạt
động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho
các tầng lớp nhân dân, các thế hệ người Việt Nam hôm
nay và mai sau về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý
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thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao tặng
21 tảng đá san hô biểu tượng 21 đảo thuộc quần đảo
Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam
trên Biển Đông. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh
Bình đã đón nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân cũng trao tặng tỉnh Ninh
Bình bức ảnh “Mốc chủ quyền đảo Trường Sa”, mô hình
tàu Hải quân, biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam.
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Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình trao
tặng 500 triệu đồng cho quân, dân huyện đảo Trường Sa
và Nhà dàn DK1.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 13-7-2011,
tr. 1, 3.

Ngày 11 và ngày 12 tháng 8 năm 2011
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo
luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và của các ngành trên các lĩnh
vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác chỉ
đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những
khuyết điểm, tồn tại, làm rõ nguyên nhân; trên cơ sở đó
xác định nhiệm vụ, giải pháp thích hợp để thúc đẩy kinh
tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.
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Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết:
Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh Ninh Bình và Nghị
quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.
Nguồn: Thông báo số 49/TB-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả Kỳ
họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 15 tháng 8 năm 2011
Hội nghị công bố và trao Quyết định số 228-QĐ/TW
của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công
Ủy viên Trung ương Đảng
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức
Trung ương đã công bố Quyết định số 228-QĐ/TW, ngày 48-2011 của Bộ Chính trị, điều động, phân công Ủy viên
Trung ương Đảng đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư
Tỉnh ủy Ninh Bình, thôi không tham gia Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình để giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà
nước; công bố Quyết định số 229-QĐ/TW, ngày 4-8-2011 của
Bộ Chính trị, điều động, phân công đồng chí Bùi Văn Nam,
Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ
Công an, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và
giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lƣu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 26 tháng 8 năm 2011
Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
do đồng chí Pany Yathotu, Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng
đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã báo cáo
tóm tắt với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Ninh Bình; giới thiệu khái quát vị trí địa lý,
truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh, những thành tựu
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đạt được và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng thời bày
tỏ mong muốn được hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực
với nước bạn Lào trong thời gian tới.
Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định: Tình hữu
nghị truyền thống, mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào
luôn được các thế hệ của hai nước duy trì phát triển và
thúc đẩy lên tầm cao mới; được thể hiện bằng những hành
động cụ thể, đó là sự hợp tác, kết nghĩa, giúp đỡ giữa tỉnh
Ninh Bình và tỉnh Uđômxay của Lào. Đồng chí cũng đề
nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục tạo điều kiện để các
doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Lào, đặc biệt là đầu tư
tại tỉnh Uđômxay, để góp phần cùng Chính phủ Lào thực
hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống dân dân,
đồng thời củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu
nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước
Việt Nam - Lào.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 29-8-2011,
tr. 1, 4.
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Ngày 22 tháng 9 năm 2011
Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn - Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn đã thông
báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của hai tỉnh, trao
đổi những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội hợp tác đầu
tư giữa hai tỉnh Ninh Bình và Khăm Muồn; đồng thời bày
tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ có những hoạt
động nhằm tăng cường sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm
trong phát triển kinh tế - xã hội và vun đắp thêm tình hữu
nghị giữa hai tỉnh nói riêng và mối quan hệ lâu đời giữa hai
nước Việt Nam - Lào nói chung.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 23-9-2011,
tr. 1, 3.

Ngày 27 tháng 9 năm 2011
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy
đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng
địa phương giai đoạn 2011 - 2015
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự
quản lý, điều hành chính quyền các cấp; phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác quân
sự, quốc phòng địa phương, quyết tâm xây dựng nền quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây
dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc;
thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với
củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường giáo dục, nâng
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cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân; quan tâm chăm lo xây dựng lực
lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; kiên quyết đấu
tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động chống phá của các
thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn
xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết số 01-NQ/TU về công tác quân sự, quốc phòng
địa phương.
Nghị quyết số 01-NQ/TU đề ra 6 nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy
đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương
giai đoạn 2011 - 2015:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục,
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận
thức của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân
dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong
tình hình mới.
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu
vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.
- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với
tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn
định chính trị trên địa bàn.
- Quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng
hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.
- Nâng cao chất lượng tuyển quân, gắn với tạo nguồn
cán bộ cơ sở, thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính
sách hậu phương quân đội.
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- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà
nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và
nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 5 tháng 10 năm 2011
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị để
thảo luận dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ quý III-2011, trọng tâm công tác quý IV-2011.
Về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quý III-2011,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá một số kết
quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công
nghiệp 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt gần 9.370 tỷ đồng,
tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp
được đẩy mạnh, vụ đông xuân đạt đỉnh cao mới về năng
suất lúa, bình quân đạt 65,4 tạ/ha. Tổng vốn đầu tư phát
triển trên địa bàn đạt gần 13.394 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1.696 tỷ
đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 434 triệu USD.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tích cực triển
khai thực hiện, có 119/120 xã đã triển khai lập quy hoạch, 45
xã xây dựng dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2011, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh:
- Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.
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- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển
khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết
của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, bảo đảm an sinh xã hội.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát
triển kinh tế - xã hội.
- Lãnh đạo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị
vững mạnh.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 8 tháng 10 năm 2011
Đoàn đại biểu tỉnh Uđômxay, nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chào
mừng đồng chí Khămlạ Linhnạxỏn cùng đoàn cán bộ cấp
cao tỉnh Uđômxay đến thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình
và giới thiệu những nét khái quát về tình hình kinh tế - xã
hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Trong thời gian tới,
trên cơ sở Chiến lược hợp tác quốc gia đã ký kết, đặc biệt
là với truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai nước Việt
Nam - Lào, giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Uđômxay và
những thuận lợi về vị trí địa lý, tương đồng về kinh tế và
văn hóa, tỉnh Ninh Bình mong muốn hợp tác toàn diện
trên các lĩnh vực với tỉnh Uđômxay, cũng như với các tỉnh
khác của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để mối
quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai tỉnh
không ngừng được củng cố và phát triển hơn nữa.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Uđômxay
mong muốn tỉnh Ninh Bình mở rộng quan hệ hợp tác đầu
tư, giúp tỉnh Uđômxay đào tạo nguồn nhân lực, vận động,
kêu gọi các doanh nghiệp của Ninh Bình sang Uđômxay
đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng hạ tầng, phát
triển dịch vụ du lịch và một số lĩnh vực khác.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 10-10-2011,
tr. 1, 2.

Ngày 13 tháng 10 năm 2011
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết số 02-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng, chống ma tuý
Nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cán bộ,
đảng viên và cộng đồng dân cư trong phòng, chống tội
phạm và tệ nạn ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị, tập trung làm tốt công tác phòng
ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi mua bán,
tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma
túy; tiếp tục giảm số người nghiện ma túy trong cộng
đồng dân cư, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh,
sinh viên và nhóm có nguy cơ cao, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về công tác phòng,
chống ma túy.
Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy
đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống và kiểm
sát ma túy.
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- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức,
nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; kết
hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về phòng chống ma túy với tác hại, hậu quả
của tệ nạn ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình.
- Tích cực đẩy mạnh sự phối hợp và huy động sức
mạnh của gia đình, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư
trong công tác phòng, chống ma túy.
- Chủ động nắm tình hình tổ chức đấu tranh và triệt xoá
các đường dây, tổ chức, tụ điểm ma túy; ngăn chặn có hiệu
quả nguồn ma túy từ bên ngoài đưa vào địa bàn tỉnh.
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- Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, tổ chức cho tất cả
số người nghiện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp và
dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai; thực hiện có
hiệu quả công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện.
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường tiềm
lực cho công tác phòng, chống ma túy.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2011
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe và thảo
luận: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, mục tiêu
và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm
2012; các báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.
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Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết:
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;
Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012
của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về chương trình
giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết
về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết về
dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị
quyết về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh; Nghị
quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết
về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua
tổng biên chế hành chính năm 2012; Nghị quyết về việc phê
duyệt đề án quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ
hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính
chất đặc thù tại tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc ban hành
chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình
độ cao về công tác trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phê
duyệt đề án quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn
luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định số 1816 của Bộ
Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc bãi bỏ
Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND, ngày 8-7-2008 của Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XII về việc phê duyệt đề án giảng
dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông, đào tạo, bồi dưỡng
ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
giai đoạn 2008 - 2015; Nghị quyết về việc bổ sung Nghị
quyết số 26/2010/NQ-HĐND, ngày 24-10-2010 của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XII về ban hành quy định mức thu, chế
độ thu, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình; Nghị quyết về việc điều chỉnh mức học phí đối với
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giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại Nghị quyết số
36/2010/NQ-HĐND, ngày 24-12-2010 của Hội đồng nhân
dân tỉnh; Nghị quyết về việc ban hành quy định về mức thu
học phí giáo dục hệ trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh
Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011 - 2012 đến năm
học 2014 - 2015.
Nguồn: Thông báo số 74/TB-HĐND,
ngày 17-12-2011 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình,
ngày 16-12-2011, tr. 1, 3.
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Ngày 27 tháng 12 năm 2011
Đoàn đại biểu Hạ nghị viện Vương quốc Campuchia
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn đại biểu Hạ nghị viện Vương quốc Campuchia
do ngài Pal Sam Oeurn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ,
Quốc phòng, Điều tra chống tham nhũng và Chức năng
công cộng, Hạ nghị viện Vương quốc Campuchia làm
Trưởng đoàn. Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, Đồng
chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, đã thông báo tóm tắt một số nội dung
Đoàn quan tâm.
Ngài Pal Sam Oeurn cảm ơn sự đón tiếp chân tình,
nồng hậu của tỉnh đối với Đoàn, coi đây là sự vun đắp
tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Ngài Pal Sam Oeurn chúc tỉnh Ninh Bình tiếp tục có bước
phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, xây dựng quê
hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-12-2011,
tr. 1, 3.
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Ngày 9 tháng 1 năm 2012
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo
kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2012; dự thảo Báo cáo tình hình
thực hiện công tác tài chính năm 2011; nghe báo cáo kết
quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2011.
1. Về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
năm 2011, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2012.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá:
Năm 2011, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng
trưởng GDP đạt 16,1%, thu ngân sách đạt 3.329 tỷ đồng.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công
nghiệp tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt
12.862 tỷ đồng. Nông nghiệp ổn định, tổng sản lượng
lương thực có hạt đạt 51,42 vạn tấn. Các ngành dịch vụ
từng bước được nâng cao chất lượng. Kim ngạch xuất
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khẩu đạt 263 triệu USD; doanh thu du lịch đạt 730 tỷ
đồng. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm
bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được
nâng lên. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2011 - 2016 thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an
toàn, đúng luật; hệ thống chính trị ngày càng được củng
cố vững mạnh; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15
chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011.
Về phƣơng hƣớng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ
yếu năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các
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nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên.
- Lãnh đạo phát triển kinh tế tăng trưởng hợp lý mang
tính bền vững.
- Tập trung phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời
sống nhân dân.
- Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, nâng cao
chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
của công dân.
- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng
lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Báo cáo
tình hình thực hiện công tác tài chính Đảng năm 2011 và
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nghe Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe thông báo bổ
sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí
Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Thành ủy Ninh Bình và công bố
các quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với các
đồng chí: Trương Cộng Hòa, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn;
Lâm Quang Nghĩa, Bí thư Thị ủy Tam Điệp; Vũ Quốc
Thanh, Bí Thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 29 tháng 1 năm 2012
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ phát động
Tết trồng cây tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ:
Mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan, đơn vị, địa phương hãy
hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả,
cây lấy gỗ, cây chắn gió, cây bảo vệ đê, cây chống xói mòn
đất, cây chống cát bay, trồng cây trong thôn xóm, dọc
đường giao thông, vùng ven biển, vùng biên giới, hải đảo,
vùng đất trống đồi núi trọc< phù hợp với điều kiện của
từng nơi, từng vùng, miền. Bên cạnh đó, cần nâng cao ý
thức và có biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ rừng,
ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng
trái phép.
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Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết nhân dân xã Kim Đồng,
huyện Kim Sơn, tháng 1-2012
Ảnh: Thế Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ,
ngành và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham
gia trồng cây tại khu vực xã Kim Đông (huyện Kim Sơn).
Chủ tịch nước và các thành viên trong Đoàn đến chúc Tết
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình tại hội trường Tỉnh
ủy; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 30-1-2012,
tr. 1, 4.

Ngày 16 tháng 2 năm 2012
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng
đến năm 2020
Nghị quyết số 03-NQ/TU được ban hành nhằm nâng
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cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và
các tầng lớp nhân dân để xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ninh Bình có kết cấu hạ tầng, từng bước hiện đại; cơ cấu
kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát
triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, du
lịch, dịch vụ theo hướng hiệu quả, bền vững; gắn phát
triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đời sống vật
chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao;
xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa
dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự
được giữ vững; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng
cường và củng cố ngày càng vững chắc.
Nghị quyết xác định rõ mục tiêu cụ thể trong xây
dựng nông thôn mới của tỉnh: Phấn đấu đến năm 2015,
25/120 xã (20,83% tổng số xã) đạt tiêu chuẩn Nông thôn
mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới). Đến
năm 2020, phấn đấu xây dựng thêm 30 xã đạt tiêu chuẩn
Nông thôn mới, đưa số xã đạt tiêu chuẩn lên 60/120 xã
(50% tổng số xã); các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí nông
thôn mới trở lên.
Nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu:
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, làm chuyển
biến sâu sắc nhận thức, hành động của các cấp, các ngành
và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án xây
dựng nông thôn mới.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện
đồng bộ các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông
thôn mới.
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- Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ,
nâng cao thu nhập, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động ở
nông thôn.
- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đáp ứng yêu cầu và từng bước hiện đại
gắn với phát triển đô thị.
- Phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao.
- Giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội nông thôn.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ
chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính
quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và
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các đoàn thể nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nông
thôn mới.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 7 tháng 3 năm 2012
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm
của các cơ quan bảo vệ pháp luật
Để đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chỉ thị số 12CT/TU yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh,
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp và Ban Thường
vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt các mặt công tác sau:
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- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực
hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; các nghị quyết,
chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác tư pháp, về sự lãnh đạo
của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công
tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc,
có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban
Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
- Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy chế liên ngành số
03/QC-LN, ngày 1-2-2005 của ba ngành Công an, Viện
kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình về
phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm cho phù hợp
với tình hình hiện nay.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 16 tháng 3 năm 2012
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Chỉ thị số 13-CT/TU yêu cầu ban cán sự đảng, đảng
đoàn, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các
sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
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- Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả chủ trương của Đảng về thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Luật di sản văn hóa;
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 6-11-2009 của Chính
phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh
doanh dịch vụ văn hóa công cộng<
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với
công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức lễ hội và các
quy định trong việc cấp phép tổ chức lễ hội.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong tổ chức các
hoạt động lễ hội.
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- Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
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chức năng kịp thời xử lý, không để tái diễn các hiện tượng
đeo bám, chèo kéo, ép khách.
- Thực hiện quy hoạch tổ chức dịch vụ và các hoạt
động vui chơi, giải trí hợp lý, tăng cường các hoạt động
thanh tra, kiểm tra.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 tháng 3 năm 2012
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thi hành án dân sự
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thi hành án dân sự, Chỉ thị số 14-CT/TU yêu cầu:
- Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các đoàn thể từ tỉnh
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đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự.
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy chỉ
đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường quản lý nhà
nước về thi hành án dân sự; kiện toàn và ban hành Quy
chế làm việc của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự theo
đúng quy định.
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,
Cục Thi hành án dân sự tỉnh căn cứ Quy chế phối hợp
giữa ba ngành có trách nhiệm chỉ đạo cấp huyện trong
việc bổ sung, giải thích các bản án, quyết định tuyên chưa
rõ hoặc có sai sót.
- Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã
thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân
sự theo quy định.
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên
môn thuộc Cục, các chi cục thi hành án huyện, thành phố,
thị xã và các chấp hành viên.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 3 năm 2012
Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập
thành phố Ninh Bình
Ngày 30-3-2012, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ
chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập
thành phố Ninh Bình và đón nhận Huân chương Độc lập
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hạng Nhất (lần thứ hai). Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí
Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn
Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Đại
Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đến dự.
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Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2)
cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, tháng 3-2012
Ảnh: Thế Minh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ghi nhận những
thành quả trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh
Ninh Bình trong 20 năm (1992 - 2012), đồng chí chỉ ra
những nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và
các lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung trong thời gian tới
để tiếp tục xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh
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và bền vững. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Độc lập
hạng Nhất (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-4-2012,
tr. 1, 4.

Tháng 3 năm 2012
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sản xuất vụ đông
đến năm 2010
Ngay sau khi Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về sản xuất vụ đông đến năm 2010
được ban hành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh đã xây dựng, ban hành kịp thời các chính sách, các
chương trình và kế hoạch cụ thể, có sự điều chỉnh, bổ
sung hợp lý, kịp thời, phù hợp với tình hình sản xuất,
nhằm chỉ đạo các cấp, các ngành thống nhất thực hiện
Nghị quyết có hiệu quả1.
_______________
1. Ngày 1-6-2006, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
12/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh phát
triển sản xuất vụ đông đến năm 2010; đồng thời, tập trung xây dựng
chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm
2010, trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ngày 12-7-2006, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII đã thông qua
Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách
khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010, giao
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.
- Ngày 21-7-2006, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định
số 1502/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt chính sách khuyến khích
hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010.
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Kết quả, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số
03-NQ/TU, sản xuất vụ đông đã đem lại hiệu quả kinh tế
rõ nét với tổng giá trị thu được khoảng 1.547 tỷ đồng; vụ
đông dần trở thành vụ sản xuất chính, góp phần thay đổi
cơ cấu mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Diện tích gieo trồng cây vụ đông được duy trì, mở
rộng, dần ổn định ở mức 20.000ha/năm. Giá trị sản xuất
vụ đông và giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đều
đạt và vượt mục tiêu:
- Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông giai đoạn 2006 2010 toàn tỉnh đạt 100.478,8ha, đạt 106% kế hoạch (trung bình
khoảng 20.000ha/năm). Trong đó: 66.061,3ha trên đất 2 lúa,
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đạt 102% kế hoạch, 14.167,8ha trên đất lúa màu (trung bình
khoảng 16.000ha/năm) và 20.249,9ha trên đất màu.
- Tổng giá trị sản phẩm cây vụ đông năm 2010 đạt
421.188 triệu đồng, vượt 121.188 triệu đồng so với mục
tiêu của Nghị quyết số 03-NQ/TU (300.000 triệu đồng) và
tăng gấp 3 lần so với năm 2005 (đạt mục tiêu). Bình quân
giá trị cây vụ đông trong giai đoạn 2006 - 2010 đạt khoảng
18,1 triệu đồng/ha, tăng 29% so với mục tiêu Nghị quyết
số 03-NQ/TU (14 triệu đồng/ha); góp phần đưa giá trị sản
phẩm trên 1ha đất nông nghiệp bình quân đạt 75 triệu
_______________
- Ngày 6-12-2006, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định
số 2696/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung chính sách khuyến khích hỗ
trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010.
- Ngày 2-12-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định
số 33/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất lúa
tái sinh trên đất 1 lúa vào chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển
sản xuất vụ đông đến năm 2010.
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đồng/ha/năm, tăng 50% so với mục tiêu (50 triệu
đồng/ha/năm).
Nguồn: Báo cáo số 40/BC-UBND ngày
30-3-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số
03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIX về sản xuất vụ đông đến
năm 2010. Tài liệu lưu tại Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh.

Ngày 10 tháng 4 năm 2012
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng và phát triển
thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III trong năm 2012
và trở thành đô thị loại II năm 2020
Trên cơ sở phân tích tình hình phát triển của thị xã
Tam Điệp, Nghị quyết số 04-NQ/TU đã đề ra phƣơng
hƣớng, mục tiêu phát triển thị xã Tam Điệp đến năm 2020,
đó là: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tam Điệp lần
thứ VIII; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu
quả tiềm năng, lợi thế; tạo ra bước đột phá xây dựng thị xã
xứng tầm đô thị công nghiệp của tỉnh, ngày càng hiện đại,
văn minh; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền
vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày
càng nâng cao; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an
ninh được tăng cường; hệ thống chính trị ngày càng trong
sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến cuối năm 2012, thị xã
486

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010 - 2015

được công nhận là đô thị loại III và đến năm 2020, thị xã
trở thành đô thị loại II.
Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ
yếu cho từng giai đoạn cụ thể: Giai đoạn từ thời điểm ban
hành Nghị quyết đến hết năm 2012 và giai đoạn từ năm
2013 đến năm 2020.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 4 năm 2012
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
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dạy nghề đến năm 2015, định hướng
đến năm 2020
Nghị quyết số 05-NQ/TU xác định mục tiêu chung
trong công tác dạy nghề: Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao
động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 60 - 65%, trong đó
tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40 - 45%; đến năm
2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%, trong đó tỷ
lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55 - 60%. Đảm bảo cho
lao động sau học nghề có việc làm giai đoạn 2011 - 2015 là
70 - 80%, giai đoạn 2016 - 2020 là 80 - 90%.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Nghị quyết đã đề
ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các hội trong
công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tăng thu
nhập cho người lao động.
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề
cho người lao động; nâng cao nhận thức của các cấp, các
ngành về tầm quan trọng của công tác dạy nghề.
- Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế,
chính sách của địa phương.
- Huy động các nguồn lực, đẩy nhanh việc hoàn thành
xây dựng mạng lưới các cơ sở dạy nghề.
- Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác
quản lý và đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các địa phương
và các cơ sở dạy nghề, đủ về số lượng và đảm bảo về cơ
cấu, chất lượng.
- Chú trọng công tác đào tạo gắn với giải quyết việc
làm, đáp ứng được yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có
tay nghề theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa
phương với các cơ sở dạy nghề.
- Xây dựng các mô hình thí điểm về dạy nghề.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các cơ
sở dạy nghề, các lớp dạy nghề; thực hiện tốt các chính
sách, quy định về dạy nghề, quản lý các nguồn kinh phí
đạt hiệu quả, thúc đẩy công tác dạy nghề phát triển.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 16 và ngày 17 tháng 4 năm 2012
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 8
nghị quyết: Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;
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Nghị quyết về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về
chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động
xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,
văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình; Nghị quyết về đề nghị công nhận thị xã Tam Điệp
là đô thị loại III trực thuộc tỉnh; Nghị quyết về tổ chức
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Ninh Bình đến
năm 2015; Nghị quyết về việc quy định chế độ, chính sách
đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015;
Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số
05/2009/NQ-HĐND, ngày 15-7-2009 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với
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lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Nghị quyết về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên,
vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện
viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn
2012 - 2015.
Nguồn: Thông báo số 21/TB-HĐND,
ngày 19-4-2012 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình,
ngày 18-4-2012, tr.1, 4.

Ngày 12 tháng 7 năm 2012
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khoá XX
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012, xác định
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; tham
gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành
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Đảng bộ tỉnh (khóa XX) về bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015, định hướng
đến năm 2020.
1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2012, kinh tế
tăng trưởng 10,17%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng
15,1%, đạt 45% kế hoạch năm. Các ngành dịch vụ, nhất là
dịch vụ du lịch phát triển mạnh, giá trị sản xuất các ngành
dịch vụ tăng 11,97%; tổng số lượt khách đến tham quan
du lịch đạt gần 2,91 triệu lượt, tăng 15,6%, doanh thu đạt
525,5 tỷ đồng. Nông nghiệp phát triển ổn định. Tổng giá
trị xuất khẩu đạt 184,5 triệu USD.
Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Thu
ngân sách đạt thấp (39,2%); thu hút vốn đầu tư giảm so
với cùng kỳ. Tiến độ xây dựng một số dự án, công trình
chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý nhà nước về môi
trường, các hoạt động khai thác khoáng sản còn tiềm ẩn
nhiều phức tạp<
Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của 6 tháng cuối
năm 2012, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu,
trong đó nhấn mạnh:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình công
tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2010 - 2015.
- Triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học
2012 - 2013; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng
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bá tiềm năng du lịch, tập trung hoàn thành Hồ sơ trình
UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di
sản thế giới<
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, công tác quốc
phòng, an ninh.
- Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua
yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với dự thảo
nghị quyết về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
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Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2012
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua
12 nghị quyết: Nghị quyết về việc thông qua Đồ án điều
chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về việc
đề nghị phê duyệt bổ sung giá đất các khu công nghiệp vào
bảng giá các loại đất năm 2012; Nghị quyết về việc sửa đổi,
bổ sung khoản 15 mục 1 quy định danh mục về mức thu và
quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQHĐND, ngày 15-12-2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị
quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển truyền hình Ninh
Bình, nâng cao chất lượng chương trình để quảng bá trên vệ
tinh và truyền hình cáp Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015;
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Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt mức giá các dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám, chữa
bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về
việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận
đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2012 đến năm 2015; Nghị quyết
về việc quy định số lượng và mức phụ cấp hằng tháng đối
với Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội
Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội
trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên ở thôn,
tổ dân phố; Nghị quyết về việc thành lập Phòng Dân tộc
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan; Nghị quyết về
việc thông qua Đề án số 20/ĐA-UBND, ngày 12-7-2012 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình điều chỉnh địa giới hành
chính để mở rộng thị trấn Yên Thịnh, trên cơ sở sáp nhập
toàn bộ hiện trạng xã Yên Phú và một phần diện tích đất tự
nhiên, dân số của xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh
Ninh Bình; Nghị quyết quy định về đối tượng, mức đóng
góp Quỹ Quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng
đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Nghị quyết
về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND, ngày 8-72008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban
hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách
nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
các cấp ở địa phương.
Nguồn: Thông báo số 40/TB-HĐND,
ngày 20-7-2012 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình,
ngày 20-7-2012, tr. 1, 2.
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Ngày 18 tháng 7 năm 2012
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 06-NQ/TU về bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015,
định hướng đến năm 2020
Nghị quyết số 06-NQ/TU khẳng định: Công tác bảo
vệ môi trường phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thúc đẩy sản xuất
phát triển, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững.
Bảo vệ môi trường vừa là vấn đề cấp bách, vừa là việc
làm thường xuyên, lâu dài, phải trên cơ sở tăng cường
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quản lý nhà nước, thông qua xây dựng quy chế, quy định
đi đôi với việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
của từng địa phương, đơn vị, của mỗi người dân và toàn
xã hội; coi phòng ngừa là chính, kết hợp với kiểm soát và
xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng
môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường
phải lấy phương châm kết hợp đầu tư của Nhà nước với
huy động các nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc
tế; xác định khoa học và công nghệ là công cụ hữu hiệu
trong bảo vệ môi trường, gắn bảo vệ môi trường với phát
triển kinh tế - xã hội.
Nghị quyết đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm
2015, định hướng đến năm 2020, đồng thời đưa ra một số
giải pháp chủ yếu để bảo vệ môi trường của tỉnh:
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm bảo vệ môi trường.
- Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
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- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.
- [p dụng các biện pháp kinh tế trong quản lý, bảo vệ
môi trường.
- Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ
môi trường.
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công
nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường.
- Xây dựng đề án thành lập Quỹ bảo vệ môi trường;
cân đối giữa nguồn ngân sách, tăng cường đầu tư kinh phí
cho công tác bảo vệ môi trường.
- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi
trường.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 25 tháng 7 năm 2012
Hội thảo "Ninh Bình 20 năm đổi mới và phát triển"
Ngày 25-7-2012, tại Hội trường khách sạn The
Vissai, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp với Học viện Chính
trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo
“Ninh Bình 20 năm đổi mới và phát triển”. Tại Hội thảo,
các đại biểu tập trung đánh giá những thành tựu to lớn,
nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt
được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống
chính trị sau 20 năm tái lập (1992 - 2012); chỉ rõ những
tồn tại, hạn chế; những tiềm năng, thế mạnh cần khai
thác, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cả về lý
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luận và thực tiễn; đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của
Đảng, tiếp tục đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền
vững trong thời gian tiếp theo.
Hội thảo “Ninh Bình 20 năm đổi mới và phát triển” là
một trong những cuộc hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp
phần làm rõ những nhận thức mới, tạo thêm niềm tin,
động lực thúc đẩy phong trào thi đua các cấp, các ngành,
các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-7-2012,
tr. 1, 2.

Ngày 16 tháng 8 năm 2012
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Hội nghị sơ kết đợt 1 thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình
Ngày 16-8-2012, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt 1 thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Báo
cáo sơ kết nêu rõ: Sau gần 2 năm triển khai thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình
đã hoàn thành kiện toàn bộ máy chỉ đạo, lãnh đạo, điều
hành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, tập
huấn, phát động phong trào thi đua được đẩy mạnh và
tổ chức kịp thời. Tỉnh đã hoàn thành đề án xây dựng
nông thôn mới. Xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định là
khâu đột phá, quan trọng và đã có 1.066 hạng mục công
trình được đầu tư xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp với
tổng kinh phí 1.559 tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn khác
nhau. Nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất,
nâng cao thu nhập cho người dân được ban hành như:
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Cánh đồng mẫu lớn, phát triển lúa thuần chất lượng cao
QR1; tập trung quy hoạch và lập đề án phát triển vùng
sản xuất hàng hóa (27 xã) và triển khai 129 mô hình sản
xuất có hiệu quả. Thu nhập của người dân năm 2011 tăng
khoảng 13,6% so với năm 2010. Các cấp, các ngành quan
tâm phát triển cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế; tăng
cường công tác xử lý ô nhiễm môi trường và trang thiết
bị cho công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân
dân. Các xã đều rà soát lại đội ngũ cán bộ theo chuẩn và
thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ...
Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình sau gần hai năm
khoảng 1.839,85 tỷ đồng. Đến tháng 7-2012, tỉnh Ninh
Bình đã thực hiện cơ bản 5/7 bước của Chương trình xây
dựng nông thôn mới; chọn 25 xã để chỉ đạo, lãnh đạo
thực hiện giai đoạn 2011 - 2015.
Hội nghị xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực
hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm tạo ra phong trào “Chung tay xây
dựng nông thôn mới”. Hướng dẫn, đôn đốc các xã triển
khai công tác quy hoạch chi tiết, trước mắt là tập trung lập
quy hoạch chi tiết về sản xuất, phát triển kinh tế nông
thôn. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp; tăng
cường chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành
nghề nông thôn, sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ
thuật, dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa sản xuất, đưa giống
cây trồng, vật nuôi có hiệu quả vào sản xuất. Phát triển hạ
tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn
và dân sinh, ưu tiên giao thông, thủy lợi, điện. Xây dựng
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hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự ở
nông thôn.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 17-8-2012,
tr. 1, 3.

Ngày 25 tháng 9 năm 2012
Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về việc kiểm điểm
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI)
Ngày 25-9-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội
nghị cán bộ chủ chốt báo cáo công tác tiến hành kiểm
điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các
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đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai nội
dung tiến hành kiểm điểm đối với các đảng bộ trực thuộc
Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của
tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh
ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
được triển khai thực hiện nghiêm túc.
Đối với việc triển khai tổ chức kiểm điểm của các tổ
chức cơ sở đảng trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu
cầu các đảng bộ trực thuộc cần nghiên cứu kỹ các hướng
dẫn của Trung ương, của tỉnh để tổ chức tốt đợt sinh
hoạt chính trị tự phê bình và phê bình đạt yêu cầu, chú
trọng một số nội dung: Lựa chọn những đồng chí có
phẩm chất, năng lực vào tổ giúp việc cho cấp ủy; chuẩn
bị các bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân theo
đúng hướng dẫn, đi sâu vào những khuyết điểm, tồn tại,
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đề ra các giải pháp khắc phục, trong kiểm điểm phải giải
đáp những vấn đề mà tập thể và cá nhân yêu cầu; để hội
nghị kiểm điểm đảm bảo chất lượng, các đồng chí bí thư
cấp ủy phải nắm vững phương pháp điều hành, khái
quát được các ý kiến góp ý, phản ánh trung thực, khách
quan; chú ý những vấn đề cần làm ngay sau kiểm điểm,
không chờ kết luận.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 26-9-2012,
tr. 1,4.

Ngày 5 tháng 10 năm 2012
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh, đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch nước tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2012 và
một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của
tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một
số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện
trong thời gian tới. Trong đó, các cấp, các ngành trong tỉnh
cần tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt
các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh phát triển; nghiên cứu lại cơ cấu nợ xấu;
tăng cường hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư,
mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các sản phẩm có thế
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mạnh của tỉnh; tập trung cao trong công tác thu ngân
sách; quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng
cao đời sống của nhân dân.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 8-10-2012,
tr. 1, 4.

Ngày 4 tháng 11 năm 2012
Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bănglađ t
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Bà Sheikh Hasina, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân
dân Bănglađét, Chủ tịch Đảng Liên đoàn nhân dân
Bănglađét, cùng đoàn đại biểu Chính phủ Bănglađét đã
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đến thăm Ninh Bình, thăm Khu du lịch tâm linh núi chùa
Bái Đính.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã phát biểu chào mừng chuyến
thăm của Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Chính phủ
Bănglađét, mong muốn sau chuyến thăm này sẽ góp phần
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền
thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Bănglađét. Đồng
chí giới thiệu với đoàn những nét khái quát về tình hình
tự nhiên, con người, tiềm năng phát triển kinh tế của Ninh
Bình với những thế mạnh về du lịch, dịch vụ, phát triển
sản xuất công nghiệp<
Thủ tướng Sheikh Hasina phát biểu bày tỏ sự vui
mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó
có chuyến thăm tỉnh Ninh Bình. Bà tin tưởng rằng, với
tiềm năng du lịch phong phú, Ninh Bình sẽ đẩy mạnh
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phát triển du lịch, thu hút đông đảo du khách đến tham
quan. Đồng thời, Thủ tướng Sheikh Hasina tiếp tục
khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững lâu
dài giữa hai nước; tin rằng, mối quan hệ hữu nghị, hợp
tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước trong thời gian
tới sẽ được tăng cường hơn nữa.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 5-11-2012,
tr. 1, 2.

Ngày 16 tháng 11 năm 2012
Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam
và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Chiều ngày 16-11-2012, Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao
Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do
đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt
Nam và ngài Ha Chan Ho, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Hàn Quốc tại Việt Nam dẫn đầu, đã về thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình.
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệt liệt chào mừng
và hoan nghênh Đoàn đã đến thăm Ninh Bình và thông
báo với Đoàn những nét khái quát về vị trí địa lý, tình
hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh
đầu tư và tăng cường sự hợp tác trên các lĩnh vực văn
hóa, xã hội với tỉnh Ninh Bình, góp phần củng cố hơn
nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp Việt Nam Hàn Quốc.
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Ngài Ha Chan Ho bày tỏ sự vui mừng khi được đến
thăm Ninh Bình và cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đoàn
sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị. Sau chuyến đi, Đoàn hiểu
rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh và các cơ hội đầu tư tại Ninh
Bình, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Nhân dịp
này, Đoàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô
Hoa Lư và thắp hương tại chùa Bái Đính.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-11-2012,
tr. 1, 4.

Ngày 29 và ngày 30 tháng 11 năm 2012
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình
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Trong hai ngày 29 và 30-11-2012, Ủy ban nhân dân
tỉnh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình
kết hợp Diễn đàn xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng nhằm
giới thiệu với các cơ quan trung ương và địa phương, các
nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các
cơ quan truyền thông và các tỉnh bạn những thành tựu
của Ninh Bình thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu
của 20 năm đổi mới và phát triển kể từ khi tái lập tỉnh; xây
dựng và quảng bá hình ảnh Ninh Bình - tiềm năng và cơ
hội đầu tư, những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đến
với các nhà đầu tư. Các sự kiện chính diễn ra tại Hội nghị
gồm: Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; Diễn đàn xúc tiến
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng
sông Hồng; Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại
khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2012; tham quan thực
địa, mô hình sản xuất công nghệ cao.
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Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Giấy
chứng nhận đầu tư cho 7 chủ đầu tư của 7 dự án với tổng
số vốn đăng ký là 9.118,1 tỷ đồng và ký Biên bản ghi nhớ
với 5 đối tác của 5 dự án đang có dự kiến đầu tư vào địa
bàn tỉnh.
Nguồn: Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
Hội nghị khẳng định những kết quả đạt đƣợc: Năm
2012, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,05%. Hoạt động
của các doanh nghiệp có chuyển biến, sản xuất kinh
doanh được duy trì và có mặt tiếp tục phát triển. Giá trị
sản xuất công nghiệp đạt 14.133 tỷ đồng, tăng 14,6% so
với năm 2011 và đạt 93% kế hoạch cả năm. Sản xuất
nông nghiệp tiếp tục ổn định. Tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt 51,1 vạn tấn, vượt 3,1 vạn tấn so với kế
hoạch cả năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đã hoàn
thành phê duyệt quy hoạch chung và đề án xây dựng
nông thôn mới đến cấp xã. Trong điều kiện khó khăn
chung của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm
2012 ước đạt 2.593,3 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Hoạt
động xuất nhập khẩu tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu
ước đạt gần 450 triệu USD, tăng 66,4% so với năm 2011.
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Du lịch tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng các khu du lịch
được tăng cường, số lượt khách đến tham quan tại các
khu, điểm du lịch đạt 3,75 triệu lượt, tăng 17% so với
năm 2011, doanh thu tăng 18,5%.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị thẳng
thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại: Một số chỉ tiêu về
phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; thu hút đầu
tư chưa được nhiều. Tiến độ xây dựng một số công trình,
dự án chưa đạt yêu cầu; nợ xây dựng cơ bản còn lớn<
Từ những kết quả đạt được, căn cứ vào tình hình thực
tế của tỉnh, Hội nghị thống nhất đề ra phƣơng hƣớng chung
năm 2013 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày
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càng vững mạnh; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông
nghiệp; thu hút đầu tư; tập trung xây dựng nông thôn mới;
bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; phát
triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường bảo
vệ tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh
công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
- Chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai
thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Triển khai quyết
liệt những công việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê
bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI)<
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- Tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo
hướng tăng trưởng hợp lý mang tính bền vững.
- Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống
nhân dân.
- Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng.
- Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức, đoàn thể.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy.

Ngày 17 tháng 12 năm 2012
Thị xã Tam Điệp đón nhận Huân chương Độc lập
hạng Ba và Quyết định công nhận đô thị loại III
Ngày 17-12-2012, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân thị xã Tam Điệp tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập thị xã (17-12-1982 - 17-12-2012), đón nhận Huân
chương Độc lập hạng Ba và nhận Quyết định công nhận
đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình.
Diễn văn Lễ kỷ niệm nêu rõ: Từ một vùng đồi núi
hoang vu, khô cằn sỏi đá, sau 30 năm xây dựng và phát
triển, Tam Điệp đã vươn dậy trở thành một đô thị sầm
uất, là một trong ba vùng phát triển kinh tế trọng điểm
của tỉnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân những
năm gần đây luôn đạt 20%/năm. Cùng với việc đẩy mạnh
phát triển các ngành dịch vụ, tài chính, thương mại,
thị xã luôn chú trọng tập trung các nguồn lực đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng đô thị; kiến trúc cảnh quan đô thị
và các tiêu chí của đô thị loại III. Song hành với phát
triển kinh tế, Đảng bộ thị xã Tam Điệp luôn quan tâm
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phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị vững mạnh.
Với những thành tựu sau gần 30 năm xây dựng và
phát triển, Đảng bộ, nhân dân thị xã Tam Điệp đã được
Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Ba năm 1997, hạng Nhì năm 2002 và Huân
chương Độc lập hạng Ba năm 2012.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã trao Huân
chương Độc lập hạng Ba cho thị xã Tam Điệp; đồng chí
Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết
định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị xã Tam
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chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, trao tặng Đảng bộ và nhân dân thị xã Tam Điệp bức
trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, năng động,
phát triển”, ghi nhận những nỗ lực và thành quả mà
Đảng bộ và nhân dân thị xã đã đạt được trong 30 năm
1982 - 2012.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-12-2012,
tr. 1, 4.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2012
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII
Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành
công tác nhân sự và thảo luận, biểu quyết thông qua các
nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2013; Nghị quyết về chương trình xây
dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;
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Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân
dân tỉnh năm 2013; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết
toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết về việc
quyết định dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà
nước năm 2013; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 03/2010/NQ-HĐND, ngày 27-7-2010 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa
phương; Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số
chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nghị
quyết về việc phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2013
trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ quy định tỷ lệ phần
trăm (%) để lại đơn vị thu và nộp ngân sách nhà nước của
khoản thu phí tham quan danh lam thắng cảnh các tuyến
du lịch Đình Các - Tam Cốc và Bích Động - Động Tiên Xuyên Thủy Động tại các điểm a, điểm b khoản 3 Mục I
Biểu Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng
các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành
kèm theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND, ngày 15-122011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết
về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND,
ngày 24-12-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt
Đề án số 12/ĐA-UBND, ngày 22-11-2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất vụ
đông giai đoạn 2011 -2015 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về
việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày
27-7-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt
Đề án xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015;
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Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và
thông qua tổng biên chế hành chính năm 2013; Nghị quyết
về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức luân
chuyển về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách
đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu phải bố trí,
sắp xếp lại; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 27/2011/NQ-HĐND, ngày 15-12-2011 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách khuyến
khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công
tác tại tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên
các tuyến đường trên địa bàn thị xã Tam Điệp.
Nguồn: Thông báo số 68/TB-TTHĐ, ngày
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21-12-2012 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 2112-2012, tr. 1, 2.
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Ngày 27 tháng 1 năm 2013
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, báo cáo những kết quả
nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh
Bình đạt được trong năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, báo
cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ
chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và một số đề
xuất, kiến nghị của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết
quả, thành tích mà Ninh Bình đã đạt được trong năm 2012.
Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề, có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các
mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2011 - 2015. Với ý nghĩa đó, tỉnh cần triển khai đồng bộ,
quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra
trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kế
hoạch 5 năm 2011 - 2015; đồng thời tiếp thu, quán triệt,
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triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ đạo của
Trung ương Đảng và Chính phủ.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-1-2013,
tr. 1, 4.

Ngày 17 tháng 2 năm 2013
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư, thăm và chúc Tết
tại tỉnh Ninh Bình
Trong chuyến thăm và làm việc, đồng chí Lê Hồng
Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng
đoàn công tác đến dâng hương tại đền thờ Vua Đinh - đền
thờ Vua Lê và nhà bia tưởng niệm vua Lý Công Uẩn;
thăm Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh,
đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường
trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả mà tỉnh Ninh
Bình đạt được trong năm 2012; đồng thời, đề nghị tỉnh
tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi
đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2013.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-2-2013,
tr. 1, 2.

Ngày 13 và ngày 14 tháng 3 năm 2013
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Uđômxay (nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào) thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Trong chuyến thăm và làm việc, đồng chí Khăm Lả
Linh Nạ Son, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân cách
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mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Uđômxay, trưởng
đoàn đại biểu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Uđômxay trao tặng Huân chương, Huy chương
Hữu nghị cho các cá nhân và tập thể của tỉnh Ninh Bình
đã có nhiều thành tích trong quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa tỉnh Uđômxay với tỉnh Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm
50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt
Nam - Lào. Đồng thời, Đoàn đã đến thăm và làm việc với
Trường Đại học Hoa Lư.
Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng
chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Uđômxay một
công trình trị giá 5 tỷ đồng.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 15-3-2013,
tr.1, 4.

Ngày 15 tháng 3 năm 2013
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ
Nhân dân Lào do đồng chí Xổmphăn Phengkhămmy, Ủy
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng
hòa Dân chủ nhân dân Lào, làm Trưởng đoàn. Đồng chí
Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Đoàn.
Mục đích chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt
Nam nhằm trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng hệ
thống văn bản pháp luật. Ngoài ra, Lào đang xem xét việc
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thành lập Hội đồng nhân dân tại các địa phương; vì vậy,
Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào mong muốn Quốc hội và các
cơ quan liên quan của Việt Nam, trong đó có Hội đồng
nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình,
chia sẻ kinh nghiệm.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề cập những nội
dung về việc đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt
động; cách thức chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; công tác giám
sát... của hội đồng nhân dân các cấp nhằm hướng đến mục
tiêu làm cho hoạt động của hội đồng nhân dân thực chất
hơn, phát huy được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở
địa phương.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-3-2013,
tr. 1, 4.
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Ngày 16 tháng 3 năm 2013
Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình
thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm
trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu. Các
đồng chí lãnh đạo hai tỉnh đã thông qua Bản ghi nhớ nội
dung liên kết giữa hai tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu với mục
tiêu: Qua các hoạt động liên kết, hợp tác để tăng cường
giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giữa hai
địa phương cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai tỉnh, nhất
là thế hệ trẻ; củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong thời
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gian tới và lâu dài. Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh cũng đã
thông qua Dự thảo chương trình Lễ kỷ niệm 53 năm kết
nghĩa Ninh Bình và Bạc Liêu.
Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình đã
đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và đi thăm một số
công trình và địa danh của tỉnh Bạc Liêu.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 18-3-2013,
tr. 1, 2.

Ngày 4 tháng 4 năm 2013
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần
thứ 13, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm
công tác quý II-2013; Báo cáo công tác tài chính Đảng
năm 2012.
1. Về kết quả lãnh đạo công tác quý I, trọng tâm công tác
quý II-2013.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong quý I-2013, Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc học tập, quán
triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức
kiểm tra một năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI) đối với một số địa phương, đơn vị.
Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức
danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực
Tỉnh ủy quản lý và rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp
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tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời xây dựng quy hoạch
giai đoạn 2015 - 2020, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ
cấu theo quy định.
Về phát triển kinh tế - xã hội, Báo cáo khẳng định giá
trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994) đạt 3.181,5
tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn đạt 369,8 tỷ đồng; kim ngạch
xuất khẩu đạt 118,7 triệu USD; số khách du lịch đạt 2,7
triệu lượt khách, doanh thu đạt 470 tỷ đồng. Lĩnh vực văn
hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ.
Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm
quý II-2013:
- Rà soát các nhiệm vụ công tác năm 2013, xác định cụ
thể những nội dung cần thực hiện trong quý II-2013.
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- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất để thực hiện các
nhiệm vụ chính trị.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh thu
hút đầu tư, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt
bằng để sớm triển khai các dự án trọng điểm.
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an
toàn giao thông; tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các
loại tội phạm.
- Các cấp, các ngành tăng cường phối, kết hợp chặt
chẽ; nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu và
tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, giải
quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
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2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với dự thảo Báo cáo
công tác tài chính Đảng năm 2012.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 tháng 4 năm 2013
Chủ tịch Đảng Cộng sản Braxin thăm và làm việc tại
tỉnh Ninh Bình
Sáng 11-4-2013, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã tiếp đồng chí Renato
Rabelo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Braxin, nhân chuyến
thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo một số nét khái
quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh
Bình và cho biết: Ninh Bình sẵn sàng hợp tác, tạo điều
kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Braxin đầu tư vào địa
bàn, trên tất cả các lĩnh vực.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Braxin đánh giá cao, chúc
mừng trước sự phát triển của tỉnh và cho rằng với tiềm
năng sẵn có, Ninh Bình có nhiều điều kiện để phát triển
du lịch, công nghiệp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 12-4-2013,
tr. 1, 3.

Từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 4 năm 2013
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình thăm các địa phương
của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn
Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
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Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đã thăm
và làm việc tại tỉnh Hủaphăn, thành phố Viêng Chăn và
tỉnh Uđômxay. Các bên đã trao đổi về tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, những tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu
tư cũng như thảo luận về khả năng hợp tác trong các lĩnh
vực. Trong chuyến thăm và làm việc, Đoàn đã dự Lễ khởi
công công trình Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Uđômxay do tỉnh Ninh Bình giúp đỡ xây dựng. Chuyến
thăm đã góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, chia
sẻ kinh nghiệm trong công tác, thắt chặt mối quan hệ
truyền thống, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa tỉnh
Ninh Bình với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Ủy ban nhân
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tr. 1, 3.

Ngày 18 tháng 4 năm 2013
Lễ kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác,
phát triển Ninh Bình - Bạc Liêu
Ngày 18-4-2013, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh
Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hai
tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 53 năm
kết nghĩa và ký kết hợp tác, phát triển Ninh Bình - Bạc
Liêu. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và đồng chí
Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã ký kết nội dung hợp tác phát
triển Ninh Bình - Bạc Liêu.
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Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh
Bình khẳng định: Ngày 23-1-1960, sự kiện kết nghĩa Ninh
Bình - Bạc Liêu là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước
phát triển mới trong quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân hai tỉnh. Yêu cầu xây dựng quan hệ hợp tác
toàn diện cùng phát triển của hai tỉnh trên nền tảng vững
chắc của hơn nửa thế kỷ kết nghĩa anh em là định hướng
đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng
của cán bộ và nhân dân hai tỉnh Ninh Bình, Bạc Liêu.
Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất chỉ đạo các ngành xúc tiến
các chương trình cụ thể về hợp tác, liên kết trên các lĩnh
vực; các thành phố, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế
hoạch giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu làm rõ
niềm tự hào và quý trọng những nghĩa tình mà Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã dày công vun
đắp, xây dựng; khẳng định Đảng bộ và nhân dân tỉnh
Bạc Liêu sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với tình cảm
mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã dành cho;
quyết tâm xây dựng mối quan hệ Bạc Liêu - Ninh Bình
trở thành một trong những mối quan hệ mẫu mực của
tình đoàn kết Bắc - Nam.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã tặng quà đại diện thân nhân
các gia đình liệt sĩ có con, em đã chiến đấu và hy sinh tại
tỉnh Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
và một số đồng chí cán bộ, lãnh đạo là người Ninh Bình
đã từng công tác tại tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ đầu hai
tỉnh kết nghĩa; trao tặng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình
chính sách có khó khăn về nhà ở và tặng học bổng khuyến
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học trị giá 50 triệu đồng cho Trường Trung học cơ sở Ninh
Khánh, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-4-2013,
tr. 1-4.

Ngày 8 tháng 5 năm 2013
Đại sứ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Trong buổi tiếp và làm việc, đồng chí Bùi Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trao
đổi với Ngài Ahmet Akif Oktay, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ
những nét khái quát về Ninh Bình, trong đó nêu bật
những cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những chính sách thu hút đầu tư và cơ
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hội hợp tác với Ninh Bình; đồng thời, mong ngài Đại sứ
quan tâm và giới thiệu để các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ
tìm hiểu, đầu tư về Ninh Bình, nhất là những lĩnh vực mà
hai bên cùng quan tâm và có lợi thế.
Trong chuyến thăm và làm việc, ngài Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ
đi thăm và thị sát một số khu công nghiệp của tỉnh, trao đổi
với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình mối quan hệ
thương mại giữa hai nước. Ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn
có sự gặp gỡ của lãnh đạo hai nhà nước cũng như giữa các
ngành, các địa phương và mong muốn Việt Nam nói chung
và tỉnh Ninh Bình nói riêng tham gia vào các buổi tọa đàm
thương mại quốc tế; phấn đấu đưa quan hệ thương mại giữa
hai nước lên gấp 5 - 10 lần như hiện nay...
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 10-5-2013,
tr. 1, 4.
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Ngày 1 tháng 7 năm 2013
Lễ công bố Quyết định số 984-QĐ/TU
thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình
Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã
công bố Quyết định số 984-QĐ/TU, ngày 14-6-2013 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Nội chính Tỉnh
ủy Ninh Bình và các quyết định điều động, bổ nhiệm cán
bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình là cơ quan
thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, được thành lập trên
cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban
Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội
chính thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ. Chức năng, nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện theo
quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh
ủy có con dấu, tài khoản riêng và làm việc tại trụ sở Liên
cơ quan Tỉnh uỷ.
Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết
định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lưu Danh Tuyên, Tỉnh
ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện Gia Viễn, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 2-7-2013,
tr. 1, 4.

Ngày 4 tháng 7 năm 2013
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo
kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,
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phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và quán
triệt việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín
nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh
bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội.
1. Về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2013.
Hội nghị khẳng định: Giá trị sản xuất công nghiệp 6
tháng đầu năm 2013 đạt trên 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng
17,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản lượng lương
thực có hạt đạt 29,2 vạn tấn. Giá trị sản xuất các ngành
dịch vụ tăng 10%; số khách đến tham quan các khu,
điểm du lịch đạt gần 3,6 triệu lượt, doanh thu đạt 667 tỷ
đồng. Thu ngân sách ước đạt 1.197,2 tỷ đồng, kim ngạch
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xuất khẩu đạt 261,2 triệu USD. Công tác xây dựng nông
thôn mới được chỉ đạo thực hiện khẩn trương, tích cực,
đạt kết quả quan trọng; đến quý II-2013, toàn tỉnh đã có
3 xã đạt 15/19 tiêu chí; 30 xã đạt từ 9 đến 14 tiêu chí.
Ninh Bình được xếp trong tốp 10 toàn quốc về triển khai
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo toàn diện, nhiều mặt hoạt động nền nếp, có chất
lượng và hiệu quả.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, Hội
nghị nêu rõ:
- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo chặt chẽ,
nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ
chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết
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của Quốc hội đảm bảo dân chủ, đoàn kết, động viên nhiệt
tình, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của
Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 3-1-2012 và
Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 7-1-2013 của Chính phủ,
nhất là các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế và các
chính sách hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp vay vốn, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất
kinh doanh.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành đảm bảo thực sự quyết liệt, linh hoạt.
- Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho phát
triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực văn hóa - xã hội, gắn phát triển văn hóa với phát triển
du lịch và các hoạt động kinh tế.
- Phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa Ủy ban nhân dân
các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo
trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.
2. Về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất việc các đồng
chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên từng lĩnh vực
được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu,
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đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định,
đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 7 năm 2013
Đại sứ Cộng hòa Nam Phi thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Đại sứ Cộng hòa Nam Phi, bà Kgomotso Ruth Magau,
cùng Tham tán thương mại đến thăm và làm việc tại Ninh
Bình. Tại buổi làm việc, bà Đại sứ cho biết: Việt Nam và
Nam Phi đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn đa
dạng sinh học và Ninh Bình có thể tham gia. Nam Phi
cũng mong muốn có sự hợp tác với Việt Nam nói chung
và Ninh Bình nói riêng ở lĩnh vực nông nghiệp.
Trao đổi với bà Đại sứ, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh
trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Đại sứ là cầu nối cho mối
quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và Nam Phi, nhất là ở lĩnh
vực đầu tư của các doanh nghiệp Nam Phi vào địa bàn tỉnh.

2013
19934

Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 12-7-2013,
tr.1, 4.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội, đã về kiểm tra việc thực hiện Nghị
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quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Ninh
Bình. Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có lãnh đạo một số
bộ, ngành trung ương. Sau khi đi kiểm tra việc thực
hiện Nghị quyết tại huyện Yên Khánh, đồng chí Nguyễn
Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn dự Hội nghị sơ
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại xã Khánh
Thành, huyện Yên Khánh, tháng 7-2013
Ảnh: Thế Minh

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn
mạnh: Trong xây dựng nông thôn mới cần rà soát lại quy
hoạch trên cơ sở thực tế của địa phương; thực hiện tái cơ
cấu sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi mô
hình sản xuất theo chiều hướng năng suất, chất lượng và
hiệu quả; rà soát lại công tác đào tạo nghề cho nông dân,
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đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn; việc
huy động nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
là một chương trình lâu dài, phức tạp và phải làm liên tục
nhưng trước mắt phải thực hiện cho được các vấn đề ăn,
ở, mặc cho tốt; giao thông đi lại thuận lợi; giáo dục, y tế,
an ninh trật tự xã hội được đảm bảo.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 19-7-2013,
tr. 1, 4.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2013
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 4 nghị
quyết quan trọng: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 22/2011/NQ-HĐND, ngày 15-12-2011 của Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành quy định danh mục về mức thu và
quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với thị
xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị giai đoạn
2013 - 2016; Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát
triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020; Nghị quyết
về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục
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phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh
Bình giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2030.
Tại Kỳ họp, sau khi biểu quyết danh sách những
người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số
35/2012/QH13 của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã
tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức
vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Hội đồng nhân dân
tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân
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tỉnh đối với đồng chí Bùi Viết Thi, Đại tá, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Nguồn: Thông báo số 55/TB-TTHĐ, ngày
22-7-2013 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 227-2013, tr. 1, 3.

Ngày 23 tháng 7 năm 2013
Các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn
chức danh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Hội nghị
cán bộ chủ chốt của tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được
triệu tập nhằm thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn
chức danh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Tại các hội nghị, các đại biểu được triệu tập đã nhất trí
giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết
Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh,
để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy.

Ngày 6 tháng 8 năm 2013
Công bố, trao các quyết định của Bộ Chính trị
về điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố
Quyết định số 875-QĐ/TW, ngày 5-8-2013 của Bộ Chính trị
về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy
524

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010-2015

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, thôi tham
gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh
ủy Ninh Bình để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.
Tiếp đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố
Quyết định số 876-QĐ/TW, ngày 5-8-2013 của Bộ Chính trị
chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ
2011 - 2015 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên
dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 7-8-2013,
tr. 1, 4.

Ngày 26 tháng 9 năm 2013
Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng)
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo
cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo Nghị quyết về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát
triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030; Báo cáo điều chỉnh Chương trình công tác toàn
khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.
1. Về Dự thảo Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Qua nửa nhiệm kỳ thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đảng bộ,
quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm,
đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy dân
chủ, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan
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trọng trên các lĩnh vực, đã có 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và
vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tốc độ
tăng trưởng GDP bình quân 3 năm 2011 - 2013 ước đạt
12,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến năm
2013 tỷ trọng nông, lâm, thủy sản giảm xuống còn 13,9%; tỷ
trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 48,1%; tỷ trọng
ngành dịch vụ tăng lên 38%. Sản xuất công nghiệp tăng
trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng
năm giai đoạn 2010 - 2013 tăng 22,5%. Du lịch tiếp tục phát
triển. Hoạt động xuất khẩu có bước phát triển mạnh.
Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2015, Hội nghị
thống nhất một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Về kinh tế: Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân hai
năm 2014 - 2015 đạt 14%/năm (theo giá cố định năm 1994).
GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 46,4 triệu
đồng. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ
bản. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh
vực, sản phẩm. Phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là
thực hiện Chương trình phát triển du lịch.
- Về văn hóa - xã hội: Nâng cao chất lượng giáo dục,
đào tạo. Củng cố và nâng cao hoạt động của mạng lưới y
tế các cấp; chủ động phòng chống dịch bệnh.
- Xây dựng Đảng: Đổi mới nội dung, hình thức, nâng
cao chất lượng học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác tư tưởng.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán
bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh theo quy định của Bộ Chính
trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Chú trọng
nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với dự
thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
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với công tác xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
3. Về điều chỉnh Chƣơng trình công tác toàn khóa của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Hội nghị thống nhất chuyển thẩm quyền ban hành
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Phát triển
kinh tế - dịch vụ - du lịch vùng ven biển Kim Sơn đến năm
2015, định hướng đến năm 2020" sang ban hành Thông báo
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế
biển trên cơ sở tổng kết 10 năm phát triển kinh tế biển, sơ
kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến
lược biển Việt Nam đến năm 2020; thống nhất bổ sung vào
Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh
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thành đô thị loại II vào năm 2014"; chưa ban hành Nghị
quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế xã hội vùng đồi núi” trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 30 tháng 9 năm 2013
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 13-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển
đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030
Nghị quyết số 13-NQ/TU khẳng định: Công tác xây
dựng và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại là
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một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống
chính trị, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi
người dân và của toàn xã hội. Phát triển đô thị phải phù
hợp với quy hoạch đô thị cả nước, quy hoạch vùng, quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy
hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển không gian, môi
trường; phù hợp với nguồn lực của tỉnh theo từng giai
đoạn. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững; sử
dụng hiệu quả quỹ đất, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ
thuật - xã hội; hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới
theo hướng hiện đại. Phát triển đô thị nhằm nâng cao chất
lượng sống của người dân đô thị theo hướng văn minh,
hiện đại và bền vững; gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả
quản lý của chính quyền đô thị các cấp.
Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển đô
thị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy
đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể,
tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong
công tác phát triển đô thị; huy động hợp lý các nguồn lực,
tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả xây
dựng và phát triển đô thị; đảm bảo đạt các mục tiêu theo
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt;
phấn đấu mức độ đô thị hóa tỉnh Ninh Bình đến năm 2015
đạt 25 - 30%; đến năm 2020 đạt 30 -35% và đạt từ 40 - 50%,
bằng mức bình quân của cả nước vào giai đoạn 2025 - 2030.
Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đã nêu lên bốn
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên
truyền, vận động làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức,
hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân
dân trong quản lý, phát triển đô thị.
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- Xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp với
điều kiện của tỉnh để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư
phát triển đô thị, đảm bảo tính thống nhất, bền vững và
đạt hiệu quả cao.
- Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch
và thực hiện các đề án xây dựng đô thị.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển
đô thị.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 14 tháng 10 năm 2013
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về việc
thông qua Đề án số 11/ĐA-UBND, ngày 3-10-2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận thành phố Ninh
Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về việc ban hành một số chính sách để tạo nguồn
vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình giai đoạn
2013 - 2015; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân
sách tỉnh để mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc quy định chế độ
trợ cấp hằng tháng đối với các đảng viên được tặng Huy
hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh; Nghị
quyết về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông
bán công thành phố Ninh Bình sang loại hình trường
trung học phổ thông công lập.
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Nguồn: Thông báo số 80/TB-HĐND,
ngày 18-3-2103 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình,
ngày 15-10-2013, tr. 1, 2.
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Ngày 15 tháng 10 năm 2013
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên
dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thông báo
nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa XI); thảo luận dự thảo báo cáo kết quả
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III-2013, trọng tâm
công tác quý IV-2013.
Về Dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ quý III, trọng tâm công tác quý IV-2013, Hội nghị thống
nhất đánh giá trong quý III-2013, các cấp ủy đảng đã tổ
chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung
ương 7 (khóa XI) đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và
lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Công tác tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và
công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Công
tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt được
nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Sản xuất nông
nghiệp được tập trung chỉ đạo, diện tích lúa mùa đạt 39
nghìn hécta, năng suất ước đạt 51,35 tạ/ha. Giá trị sản
xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2013 đạt trên 11.000
tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 1,5 nghìn tỷ đồng, bằng
55% dự toán; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển
mạnh, lượng khách đến Ninh Bình đạt hơn 4 triệu lượt,
doanh thu đạt trên 780 tỷ đồng.
Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong
quý IV-2013:
- Chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng xây dựng kế
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hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung
ương 8 (khóa XI); tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ban hành Thông báo kết
luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế
biển, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây
dựng và phát triển thành phố Ninh Bình thành đô thị loại II
vào năm 2014. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ
thị số 03-CT/TW.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã
hội, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
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- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới phương thức
hoạt động.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt
các nội dung Kỳ họp thứ 8, thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2013
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình
Diễn tập khu vực phòng thủ với chủ đề “Dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh tổ chức chuyển lực lượng vũ trang
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vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương
từ thời bình sang thời chiến, làm công tác chuẩn bị và
thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc Diễn tập khu vực
phòng thủ của tỉnh được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị
quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị,
Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục
xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ
vững chắc trong tình hình mới và thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX.
Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp có một phần
thực binh, diễn ra trên quy mô lớn, không gian rộng với
nhiều thành phần, lực lượng tham gia (khối đảng, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công
an ở hai cấp: tỉnh, huyện). Qua diễn tập cho thấy, cơ chế
“Xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ vững
đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy,
sự quản lý, điều hành của chính quyền; cơ quan quân sự
phối hợp với cơ quan công an và các ban, ngành, đoàn
thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện”
được vận hành nhịp nhàng; hệ thống văn kiện đủ, đúng
quy định của công tác tham mưu, chất lượng tốt, sát tình
hình địa phương; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các
sở, ban, ngành trong tỉnh tương đối chặt chẽ< Phần thực
binh động viên công nghiệp, thực hành thiết quân luật,
bảo vệ mục tiêu, giải thoát con tin,< bảo đảm hiệu quả,
sát thực tế.
Nguồn: Tài liệu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Ninh Bình.
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Ngày 16 tháng 12 năm 2013
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị thảo luận Đồ án Quy hoạch chung đô thị
Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự
thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
1. Về Đồ án quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm
2013, tầm nhìn đến năm 2050 do đơn vị tư vấn Nikken
Sekkei thực hiện.
Các đại biểu đã đóng góp ý kiến, yêu cầu đơn vị tư
vấn và chủ đầu tư làm rõ một số nội dung liên quan đến
căn cứ xác định đường Vạn Hạnh là trục cảnh quan chính;
quy hoạch Bệnh viện Sơn Lai; Viện Y học cổ truyền; khái
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niệm công viên thể thao tổng hợp; các công trình công
cộng tại khu phía Nam thành phố; quy hoạch mạng lưới
đường giao thông, các cảng sông; giải pháp thoát nước,
chống ngập úng; vấn đề phát huy nguồn lực< Đơn vị tư
vấn cần thực hiện đúng mục tiêu quy hoạch chung không
nên đi quá sâu vào quy hoạch chi tiết và hoàn thiện thêm
một bước đồ án trình Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân
tỉnh xem xét quyết định.
2. Về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ năm 2013, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm
năm 2014.
Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm
2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; các ngành dịch
vụ, nhất là dịch vụ du lịch, có bước phát triển; văn hóa 533
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xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; công
tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng; hoạt động xúc tiến
đầu tư được đẩy mạnh; quốc phòng được tăng cường, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công
tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có tiến bộ;
hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.
Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2014, Hội nghị nêu rõ:
- Thực hiện toàn diện các mặt công tác, từ công tác xây
dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận,
nội chính đến nhiệm vụ phát triển kinh tế.
- Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát
triển kinh tế, trọng tâm là phát triển sản xuất, chú trọng xác
định hướng đi mới và tạo ra một số sản phẩm mới trong
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt
chi bộ.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình; Báo Ninh Bình, ngày
17-12-2013, tr.1, 2.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2013
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 9 nghị
quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2014; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân
sách nhà nước địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2012; Nghị
quyết về việc quyết định dự toán thu chi và phân bổ ngân
sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2014; Nghị quyết về
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việc phê duyệt bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình năm 2014; Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy
hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Nghị quyết về việc quy định mức chi kinh
phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về chương trình
xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân
tỉnh; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2014 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc
quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng
biên chế hành chính năm 2014.
Nguồn: Thông báo số 98/TB-TTHĐ, ngày
20-12-2013 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 23-
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12-2013, tr. 1, 3.

535

NĂM 2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2014
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 20-1-2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng
các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, ngành của Trung
ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại
xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Buổi chiều, Tổng Bí thư làm
việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình về tình hình thực
hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013,
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014; việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả sau nửa nhiệm
kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ
thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Tổng Bí
thư đánh giá cao sự phát triển của Ninh Bình, đã khai thác
tốt tiềm năng, nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của
Trung ương, phát huy truyền thống, bứt phá vươn lên trở
thành điểm sáng của khu vực đồng bằng sông Hồng.
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo
tỉnh trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình, tháng 1-2014
Ảnh: Thế Minh

Tổng Bí thư lưu ý tỉnh không nên chủ quan, thỏa mãn;
cần rà soát lại những việc đã làm được, việc chưa làm
được, có giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, đồng thời xác
định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm, 10 năm tới; đặc
biệt, cần giải quyết tốt vấn đề phát triển du lịch hài hòa
với phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp nhanh,
bền vững, có trọng tâm, trọng điểm.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-1-2014,
tr. 1, 4.

Ngày 28 tháng 2 năm 2014
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU
về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chỉ thị số 22-CT/TU khẳng định: Hiến pháp là văn
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kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng,
toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý
vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và
hội nhập quốc tế của đất nước ta trong thời kỳ mới. Việc
triển khai thi hành Hiến pháp được xác định là một nhiệm
vụ trọng tâm cần được ưu tiên chỉ đạo ngay trong quý
I-2014 của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn
quân và toàn dân trên địa bàn tỉnh, góp phần hiện thực
hóa các quy định của Hiến pháp vào mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ
thị số 22-CT/TU về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu
các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực
hiện tốt một số nhiệm vụ để việc triển khai thi hành Hiến
pháp trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc,
bảo đảm chất lượng và thống nhất theo đúng chỉ đạo của
Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW,
ngày 3-1-2014.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 16 tháng 3 năm 2014
Đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào do đồng chí Xổmphăn Phengkhămmi, Ủy
viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó
Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu. Đồng chí Nguyễn Tiến
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Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Đoàn.
Mục đích chuyến công tác của Đoàn là nhằm tìm hiểu
về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các
cấp trong tỉnh để áp dụng vào thực tế tại các địa phương
của Lào trong thời gian tới. Sau buổi gặp và làm việc với
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn có buổi làm việc tại thị
xã Tam Điệp về các nội dung liên quan đến Hội đồng
nhân dân và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân ở địa phương.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 17-3-2014,
tr. 1, 2.

Ngày 10 tháng 4 năm 2014
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
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Hội nghị đã thảo luận Dự thảo báo cáo công tác lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm quý II-2014 và
Dự thảo Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2013.
1. Về luận Dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ quý I, trọng tâm quý II-2014.
Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong quý I-2014, toàn
tỉnh đã gieo cấy lúa đông xuân đảm bảo 100% diện tích
theo kế hoạch; trồng được trên 10.000ha cây màu vụ xuân
các loại< Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp,
các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, lồng ghép với các
chương trình, dự án. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt
trên 5.400 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước;
tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.674 tỷ đồng, tăng
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29,4%; các dự án trọng điểm được tập trung triển khai xây
dựng đảm bảo tiến độ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn
ước đạt trên 407 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu quý I đạt
138 triệu USD. Hoạt động du lịch, dịch vụ có sự chuyển
biến tích cực, trong quý I ước có 2,3 triệu lượt du khách
đến thăm Ninh Bình. Văn hóa, xã hội có bước phát triển,
an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân
tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Về nhiệm vụ quý II-2014, Hội nghị nhấn mạnh một số
nhiệm vụ trọng tâm:
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực
chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng rà soát, xây dựng
kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ, chuẩn bị nhân sự
cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, đặc biệt là kết quả phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các ngày lễ lớn, các sự
kiện quan trọng của tỉnh.
- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày
7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải
quyết nợ xấu. Chú trọng đổi mới có hiệu quả việc tái cơ
cấu sản xuất nông nghiệp; chủ động công tác phòng,
chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng, chống lụt
bão, tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới<
- Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 10 Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XIII. Phối hợp và làm tốt công
tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc do Giáo
hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại chùa Bái Đính
(Ninh Bình).
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2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với Dự thảo Báo
cáo công tác tài chính Đảng năm 2013.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 24 tháng 4 năm 2014
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thăm và làm việc
tại tỉnh Bạc Liêu
Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, dẫn đầu đã có
buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Chuyến thăm và làm việc là dịp để tỉnh Ninh Bình tham
quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự hợp tác,
giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình cảm, bồi đắp
truyền thống đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân hai tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai
địa phương ngày càng phát triển.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 28-4-2014,
tr. 1, 4.

Ngày 8 tháng 5 năm 2014
Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014
tại chùa Bái Đính
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014 được tổ
chức tại chùa Bái Đính, từ ngày 8 đến ngày 10-5-2014 với
chủ đề "Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu Thiên
niên kỷ của Liên hợp quốc”.
541

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 8-5-2014 tại Trung tâm
Hội nghị Phật giáo Quốc tế, chùa Bái Đính. Đại lễ đồng
thuận thông qua Tuyên bố Ninh Bình năm 2014. Tuyên bố
gồm 7 điều với nội dung vận dụng giáo pháp của Đức
Phật như hướng dẫn tinh thần cho hạnh phúc, phát triển
và tiến bộ chung của tất cả chúng sinh, thúc đẩy hòa giải
các cuộc xung đột, phê phán các hình thức sử dụng vũ lực,
đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời tôn trọng sự sống, thực
hành lòng từ bi và bất bạo động thông qua đối thoại và
hợp tác giữa các bên. Đôn đốc các nhà lãnh đạo chính trị
giải quyết các tranh chấp liên quan đến chủ quyền, quyền
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tài phán đối với
vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa thông qua
đàm phán và các biện pháp hòa bình khác, phù hợp với
luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp quốc
về Luật biển năm 1982, để duy trì hòa bình, ổn định và
hợp tác thế giới. Khuyến khích việc mở rộng các tổ chức
Phật giáo phi chính phủ, nhằm tích cực tham gia vào công
tác cứu trợ thiên tai, an sinh xã hội và đạt được các mục
tiêu phát triển Thiên niên kỷ<
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 9-5-2014,
tr. 1, 4.

Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận
là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới
11 giờ 57 phút giờ Qatar (tức 15 giờ 57 phút giờ Việt
Nam) ngày 23-6-2014, Quần thể danh thắng Tràng An
đã được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên
thế giới.
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Đây là di sản hỗn hợp văn hóa và tự nhiên đầu tiên
của Việt Nam và là di sản hỗn hợp duy nhất được đệ trình
lên Ủy ban Di sản Thế giới xem xét trong Kỳ họp thứ 38
tại Doha (Qatar) với hai tiêu chí tự nhiên và văn hoá1.
_______________
1. Bắt đầu từ năm 2003, Quần thể danh thắng Tràng An đã gây sự
chú ý đặc biệt của các nhà khoa học bởi giá trị nổi bật về cảnh quan
sinh thái và kiến tạo địa chất, kể từ đó nhiều hoạt động bảo tồn và
phát huy giá trị liên tục diễn ra:
- Ngày 29-4-2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
82/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh
Bình, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015.
- Ngày 22-3-2004, Chính phủ có Văn bản số 365/CP-KTTH, đồng
ý để tỉnh Ninh Bình xây dựng Khu du lịch Tràng An, thuộc quần thể
di tích - danh thắng Cố đô Hoa Lư.
- Sau nhiều lần điều chỉnh quy mô dự án, ngày 18-11-2005, Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 2570/QĐ-UBND về
việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch Tràng An.
- Ngày 17-10-2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ
chức Hội thảo khoa học về "Giá trị di sản văn hóa Cố đô Hoa
Lư và Khu du lịch Tràng An" nhằm tiến tới đề nghị UNESCO công
nhận Cố đô Hoa Lư là di sản văn hóa thế giới và Khu du lịch sinh thái
Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới.
- Ngày 21-8-2011, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đón đoàn đại biểu
UNESCO tham dự đại hội về thăm quần thể hang động Tràng An chùa Bái Đính và Cố đô Hoa Lư.
- Ngày 30-9-2011, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã chính
thức đưa Quần thể danh thắng Tràng An vào Danh mục dự kiến.
- Ngày 18-10-2011, Chính phủ chính thức đồng ý lập hồ sơ đề
nghị UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An (gồm cả
rừng đặc dụng Hoa Lư, Tam Cốc và Cố đô Hoa Lư) là di sản thế giới.
Việc đề cử danh sách lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận Tràng
An là di sản thế giới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị
trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 24-6-2014,
tr. 1, 4.

Ngày 28 tháng 6 năm 2014
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thành phố
Ninh Bình và công bố Quyết định công nhận
thành phố Ninh Bình là đô thị loại II
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ,
đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã
trao Quyết định công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị
loại II, trực thuộc tỉnh Ninh Bình cho thành phố Ninh Bình
(Quyết định số 729/QĐ-TTg, ngày 20-5-2014 của Thủ
tướng Chính phủ).
_______________
Bình; ý kiến đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Vụ
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Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
- Ngày 5-3-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
Quyết định số 150/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý Quần thể danh
thắng Tràng An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
- Ngày 10-4-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
06/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An.
- Ngày 10-5-2012, cả ba khu vực hang động Tràng An - Tam Cốc Bích Động - Cố đô Hoa Lư đều được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
- Ngày 24 và 25-7-2012, tại Ninh Bình đã diễn ra "Hội thảo xác định
giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An". Trên cơ sở
các nghiên cứu khoa học và ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc
tế, Việt Nam chọn xây dựng hồ sơ di sản Quần thể danh thắng Tràng An
theo tiêu chí hỗn hợp là tiêu chí 7, 8 và 5, có tham vấn tiêu chí 3.
- Ngày 30-9-2012, Hồ sơ đề cử quần thể danh thắng Tràng An là
di sản thế giới kép đã được gửi tới UNESCO.
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Đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công
nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II, tháng 6-2014
Ảnh: Thế Minh

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy đã trao tặng Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh
Bình bức trướng với nội dung: “Phát huy truyền thống
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đoàn kết, đổi
mới, xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng văn minh,
giàu mạnh”. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Ninh
Bình đã thông qua Chương trình hành động của thành
phố sau khi được công nhận là đô thị loại II.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 30-6-2014,
tr. 1, 4.
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Ngày 7 tháng 7 năm 2014
Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
1. Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác
6 tháng đầu năm 2014.
Hội nghị đánh giá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng
đầu năm đạt 8,2%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, năng suất
lúa vụ đông xuân ước đạt gần 66 tạ/ha. Sản lượng lương
thực có hạt tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản
lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 17,5 nghìn tấn, tăng
7,5% so với cùng kỳ. Phong trào xây dựng nông thôn mới
được đẩy mạnh, đã tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ, tháo
gỡ khó khăn cho 13 xã đăng ký đạt chuẩn xã Nông thôn
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mới năm 2014. Đến tháng 6-2014, có 32 xã trên địa bàn
tỉnh cơ bản hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa. Tổng
giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 13.000 tỷ đồng,
tăng trên 19% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư phát
triển tăng trên 16%. Tình hình phát triển doanh nghiệp có
khởi sắc hơn so với 6 tháng đầu năm 2013. Thu ngân sách
ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, tăng 3,7% so với
cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 330 triệu USD.
Tuy tổng số lượt du khách đến Ninh Bình giảm nhẹ so với
cùng kỳ, nhưng số ngày khách lưu trú lại tăng 10,5%. Lĩnh
vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm
bảo, hiệu quả xúc tiến đầu tư được nâng lên. Công tác đối
ngoại được mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã
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hội được giữ vững; quốc phòng được đảm bảo và tăng
cường. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại,
tố cáo được chú trọng<
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm,
tồn tại: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến
độ giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án trọng
điểm còn chậm; nợ xây dựng cơ bản vẫn còn lớn; sản xuất
nông nghiệp có lĩnh vực chưa đạt kế hoạch; ô nhiễm môi
trường còn nghiêm trọng<
2. Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
2014, Hội nghị nêu rõ:
- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai học tập,
quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã
hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Tiếp tục có giải pháp tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì, ổn định và phát
triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc
tiến đầu tư, thương mại; có giải pháp nâng chỉ số năng
lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền quảng
bá tiềm năng du lịch<
- Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống
nhân dân.
- Tăng cường công tác an ninh, quốc phòng.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lƣu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2014
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10
nghị quyết: Nghị quyết về thông qua Đề án thành lập
phường Yên Bình trực thuộc thị xã Tam Điệp và thành
lập thành phố Tam Điệp trực thuộc tỉnh Ninh Bình; Nghị
quyết về việc thành lập, sáp nhập, điều chỉnh, sắp xếp
lại, đổi tên các tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Thịnh,
huyện Yên Mô và sáp nhập, điều chỉnh, thành lập một số
tổ dân phố thuộc phường Nam Thành, phường Tân
Thành, thành phố Ninh Bình; Nghị quyết về việc chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để
thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Nghị quyết thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng; Nghị quyết sửa đổi mức học phí đối với giáo dục
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mầm non và giáo dục phổ thông; Nghị quyết quy định
mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và
để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển
sản xuất vụ đông; Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất của các xã xây
dựng nông thôn mới; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với
các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế;
Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của
các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố.
Nguồn: Thông báo số 18/TB-TTHĐ, ngày
18-7-2014 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 10
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII.
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Ngày 28 tháng 7 năm 2014
Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt
Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050
Theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg phê duyệt Quy
hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch có diện tích
21.052ha, bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính thành
phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; xã Gia Sinh thuộc huyện
Gia Viễn; xã Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô; xã Khánh Hòa
và xã Khánh Phú thuộc huyện Yên Khánh; một phần ranh
giới hành chính xã Yên Sơn và phường Tân Bình thuộc thị
xã Tam Điệp, xã Sơn Lai và xã Sơn Hà thuộc huyện Nho
Quan. Theo dự kiến, đây sẽ là trung tâm chính trị - hành
chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh Ninh
Bình; là trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia,
có ý nghĩa quốc tế; là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ
phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về
quốc phòng và an ninh.
Nguồn: Tài liệu Chi cục Văn thư lưu trữ
tỉnh.

Ngày 12 tháng 8 năm 2014
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc
tại tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với các
đồng chí cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình về tình hình
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phát biểu kết
luận buổi làm việc, Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu
dương những kết quả Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh
Bình đã đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần
được khắc phục. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ninh Bình
cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phát huy điểm mạnh của
một số ngành, lĩnh vực được xem là lợi thế của địa
phương như du lịch, công nghiệp< nhưng cũng cần đầu
tư thỏa đáng cho những ngành có thị trường, có triển
vọng phát triển. Trong thời gian tới, Ninh Bình cần cân
nhắc, chú ý đến tốc độ tăng trưởng nông nghiệp; chú
trọng thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI; tập
trung phát triển công nghiệp theo hướng xuất khẩu; tăng
cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xã hội,
góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trước đó, Chủ tịch nước thăm Công ty cổ phần Thực
phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thép Kyoei Việt Nam; thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu
di tích Hành cung Vũ Lâm.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 13-8-2014,
tr. 1, 4.

Ngày 5 tháng 9 năm 2014
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU
về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư
và xử lý nợ xây dựng cơ bản các công trình, dự án
sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 23-CT/TU yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ
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quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện tốt một
số nhiệm vụ:
1. Tập trung quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ
đạo của Trung ương về đầu tư công, trong đó có việc rà
soát về phân cấp đầu tư, chủ trương đầu tư, quyết định
đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt, thi công và thanh,
quyết toán các công trình.
2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố, thị xã, ủy ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn (chủ đầu tư) tổ chức nghiệm thu khối
lượng đã thực hiện của các công trình, dự án được đầu tư
từ ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn.
3. Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để quản lý và
xử lý nợ xây dựng cơ bản theo đúng quy định về lập kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà
soát việc phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm soát chặt
việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, không để phát
sinh tăng nợ xây dựng cơ bản.
5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội
đồng nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, nghiên cứu, bổ sung
cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện Chỉ thị.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 20 tháng 9 năm 2014
Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình
Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
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gồm các đồng chí Bí thư - Tỉnh trưởng của các địa phương
Lào về thăm, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã
hội tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn.
Đoàn cũng đã đi tham quan thực tế mô hình xây dựng
nông thôn mới tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh,
tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình.

Ngày 7 tháng 10 năm 2014
Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận Dự thảo Báo cáo công tác
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lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III, trọng tâm công
tác quý IV-2014; thực hiện quy trình bỏ phiếu giới
thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2010 - 2015.
1. Về dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
quý III, trọng tâm công tác quý IV-2014.
Hội nghị đánh giá: Trong quý III-2014, Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp,
các ngành và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện
toàn diện nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức cán bộ
được chú trọng. Hoạt động của chính quyền các cấp được
tăng cường. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ
chức thành công Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh
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khóa XIII. Các cấp chính quyền tăng cường các biện pháp
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chỉ đạo sản xuất, đẩy
mạnh xây dựng nông thôn mới< Sản xuất công nghiệp đã
có bước phục hồi tích cực, giá trị sản xuất 9 tháng đạt trên
19.000 tỷ đồng, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 14 nghìn tỷ đồng,
các công trình, dự án trọng điểm được triển khai thực hiện
đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn đạt 1.988 tỷ đồng, đạt trên 72% dự toán;
kim ngạch xuất khẩu đạt 581 triệu USD<
Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2014, Hội nghị nêu rõ:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư
tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân.
- Tăng cường đối thoại, chất vấn và thực hiện dân
chủ trong Đảng. Thực hiện quy chế chất vấn, đối thoại
giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể đối với
nhân dân.
- Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường đoàn
kết, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Tập trung
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh phát triển.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá
tiềm năng du lịch, có giải pháp phát huy giá trị Quần thể
danh thắng Tràng An...
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 8 Quốc
hội khóa XIII và các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XIII.
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- Xác định rõ nhiệm vụ năm 2015 với những mục tiêu
cụ thể, sát thực, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX<
2. Về công tác nhân sự.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận, bỏ
phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, cụ thể:
- Đồng ý giới thiệu đồng chí Mai Văn Tuất, Tỉnh ủy
viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hồng
Quảng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, Tỉnh ủy viên, Bí
thư Thị ủy Tam Điệp, vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2010 - 2015.
- Đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí
thư Huyện ủy Yên Khánh, vào Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.
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Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 21 tháng 10 năm 2014
* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị họp về công tác nhân sự để tiến hành bỏ phiếu
bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Căn cứ Điều lệ Đảng và kết quả bỏ phiếu, đồng chí
Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, được bầu giữ chức
Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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* Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) được tiến hành để
thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã
tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Văn Thắng; miễn
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với
ông Phạm Đức Hòa và tiến hành bầu bổ sung ông Đinh
Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông
Đinh Hoàng Dũng giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Nguồn: Báo cáo số 14/BC-HĐND, ngày 2710-2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng
tâm công tác tháng 11-2014. Tài liệu lưu
tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Ninh Bình.

Ngày 10 tháng 11 năm 2014
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị được tiến hành để thực hiện một số nội dung
về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được
nghe công bố Quyết định 1486-QĐ/TW, ngày 29-10-2014
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức
danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2010 - 1015
đối với đồng chí Đinh Văn Điến.
Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã
tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Căn cứ Điều lệ Đảng và kết
quả bỏ phiếu, đồng chí Trần Hồng Quảng, Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng
chí Tống Quang Thìn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tam
Điệp; đồng chí Mai Văn Tuất, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy, được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 4 tháng 12 năm 2014
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng, nhiệm
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vụ năm 2015.
1. Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
Hội nghị đánh giá: Năm 2014, Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chính sách, đề ra các giải
pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực triển khai
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đạt được kết quả quan trọng.
Tăng trưởng kinh tế đạt 9,83%; thu ngân sách đạt hơn
2.900 tỷ đồng, tăng 7,4% so với dự toán. Sản xuất nông,
lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá, tổng giá trị sản
xuất ước đạt trên 7.900 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm
2013. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo
thực hiện khẩn trương, đến tháng 12-2014, toàn tỉnh có
16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 46 xã cơ bản hoàn
thành việc dồn điền đổi thửa. Sản xuất công nghiệp
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được phục hồi, có bước phát triển tích cực, giá trị sản
xuất ước đạt 26,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với năm 2013.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh, kim
ngạch xuất khẩu ước đạt trên 750 triệu USD, vượt 150
triệu USD so với kế hoạch. Hoạt động du lịch còn gặp
khó khăn, tuy nhiên doanh thu du lịch vẫn tăng 2,2% so
với năm 2013. Văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ, an
sinh xã hội được đảm bảo. Đáng chú ý là công tác giảm
nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn
4,8%, giảm 0,44% so với năm 2013.
2. Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong
năm 2015, Hội nghị nêu rõ:
- Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp theo kế
hoạch; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);
đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ đảm
bảo nghiêm túc, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ
được giao<
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã
hội: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì tăng
trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; đảm bảo an sinh xã
hội; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế,
thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng hành cùng
doanh nghiệp.
- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội,
đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững.
- Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao chất
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lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú
trọng công tác phòng, chống tham nhũng<
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2014
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tài Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét,
thảo luận một số báo cáo công tác năm 2014; thảo luận,
xem xét các đề án, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh;
xem xét, quyết định vấn đề về công tác nhân sự thuộc
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức lấy
phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội
đồng nhân dân tỉnh bầu.
Kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết: Nghị quyết về
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do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; Nghị quyết về việc cho
thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nghị quyết về việc miễn nhiệm
chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký kỳ họp
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, nhiệm kỳ
2011 - 2016; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây
dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội
đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết
toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2013; Nghị
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quyết về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ
ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc thông
qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc quyết định tổng
biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành
chính năm 2015; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát
triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020;
Nghị quyết về việc Quy định tỷ lệ % phân chia khoản thu
phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của
tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc thông qua danh mục
công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình; Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các
công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Nghị quyết về việc thông qua phân bổ và bảo vệ tài
nguyên nước mặt tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2025
định hướng đến năm 2035; Nghị quyết về việc phê duyệt
Đề án số 20/ĐA-UBND, ngày 25-11-2014 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình về Quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ
trên sông Hoàng Long đến năm 2025; Nghị quyết về việc
thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về
việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND, ngày 17-42012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban
hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với
các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường trên
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địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2016; Nghị quyết
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
05/2010/NQ-HĐND, ngày 27-7-2010, Nghị quyết số
07/2012/NQ-HĐND, ngày 17-4-2012, Nghị quyết số
15/2012/NQ-HĐND, ngày 19-7-2012 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc đặt tên một số
tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành
phố Ninh Bình; Nghị quyết về việc sửa đổi điểm c khoản 1
Điều 7 và điểm e khoản 1 Điều 8 Quy định chế độ, chính
sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và
người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao
của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm
theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND, ngày 17-4-2012
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Thông báo số 30/TB-TTHĐ, ngày
18-12-2014 của Thường trực Hội đồng
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nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 12
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII,
nhiệm kỳ 2011 - 2016.
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Ngày 14 tháng 1 năm 2015
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra,
khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư
Ngày 14-1-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Ninh
Bình. Sau khi khảo sát thực tế tại xã Trường Yên, Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2014 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện
công tác bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố
đô Hoa Lư. Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong
năm 2014. Về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội năm 2015, Chủ tịch nước lưu ý Ninh Bình cần tiếp tục
tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương
để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung
phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn của tỉnh.
Về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của
Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Chủ tịch
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nước nhấn mạnh, Ninh Bình cần tập trung rà soát quy
hoạch tổng thể, trong đó có quy hoạch Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, đảm bảo khoa học. Nhân dịp
này, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đi thăm, khảo
sát tình hình hoạt động của Nhà máy Lắp ráp ôtô
Huyndai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu),
huyện Gia Viễn và dâng hương tại Đền thờ Danh nhân
văn hóa Trương Hán Siêu.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 15-1-2015,
tr. 1, 4.

Ngày 23 tháng 1 năm 2015
Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh
Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa
và Thiên nhiên thế giới
Tối 23-1-2015, tại Hội trường lớn chùa Bái Đính (xã
Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
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lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức Lễ đón Bằng của
UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di
sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Tại buổi lễ, bà
Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại
Việt Nam, trao Bằng của UNESCO công nhận Quần thể
danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên
thế giới cho đại diện tỉnh Ninh Bình, cộng đồng dân cư
trong vùng di sản. Quần thể danh thắng Tràng An là một
trong 31 di sản hỗn hợp của thế giới, là di sản hỗn hợp thứ
11 trong khu vực châu [ - Thái Bình Dương và là di sản
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thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO
công nhận.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng của UNSESCO
ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên
thế giới cho đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, tháng 1-2015
Ảnh: Thế Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,
khẳng định sự kiện Quần thể danh thắng Tràng An được
UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên
nhiên thế giới là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đối với tỉnh Ninh Bình. Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Ninh Bình cam kết nỗ lực làm hết sức mình để
Tràng An mãi mãi là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên của
nhân loại.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 26-1-2015,
tr. 1, 3.

564

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Ngày 4 tháng 2 năm 2015
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
kiểm sát
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực công tác
của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình để thực
hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát
hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đấu tranh có hiệu
quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp
phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội; phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, Chỉ thị số 28-CT/TU yêu cầu các cấp ủy
đảng, chính quyền, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả
các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh liên
quan đến công tác kiểm sát.
- Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và
kiểm sát hoạt động tư pháp.
- Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối
hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tỉnh
trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ
theo quy định của pháp luật.
- Làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí bổ
nhiệm cán bộ.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU,
ngày 7-3-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phối hợp,
đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan bảo
vệ pháp luật.
- Chỉ đạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong
hoạt động và kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm đã phát
hiện đến cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát nhân dân để
xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 11 tháng 2 năm 2015
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU
về công tác kiểm soát trọng tải phương tiện lưu thông
đường bộ
Sau một năm triển khai thực hiện Công điện số
1966/CĐ-TTg, ngày 19-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ
“Về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên
đường bộ”, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên
địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp. Tuy vậy, tình trạng
phương tiện vi phạm tải trọng vẫn còn diễn biến phức tạp.
Chỉ thị số 29-CT/TU đưa ra một số yêu cầu đối với các cấp
ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn
thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với
công tác kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông
đường bộ;
- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc các
quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải và
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công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải lưu thông
đường bộ đến từng chi bộ đảng, cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu, nhận thức rõ hậu
quả của các phương tiện chở quá tải gây ra đối với hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo trật
tự an toàn giao thông.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 12 tháng 3 năm 2015
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII
Kỳ họp bàn về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bỏ
phiếu nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đối với đồng chí Đinh
Chung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng
chí Bùi Mai Hoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; bầu bổ sung chức danh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Đinh
Chung Phụng. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bỏ
phiếu nhất trí 100% bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế
và Ngân sách, Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tiến hành xem xét thảo luận và thông qua Nghị quyết bãi
bỏ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND, ngày 19-7-2012 về
việc quy định mức giá của 1.904 danh mục dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý, để phù hợp với quy
định về thẩm quyền ban hành mức giá dịch vụ khám,
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chữa bệnh theo Luật giá năm 2012 và Nghị định hướng
dẫn của Chính phủ.
Nguồn: Tài liệu Văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh; Báo Ninh Bình, ngày 133-2015, tr. 1, 4.

Ngày 7 tháng 4 năm 2015
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận Dự thảo Báo cáo công tác lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng
tâm trong quý II-2015.
1. Về kết quả công tác quý I-2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá:
Trong quý I-2015, công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp
được tiến hành theo kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng
quy trình. Đến cuối tháng 3-2015, đã có trên 98% chi bộ
trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội.
22/25 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn đại hội điểm, thí
điểm cấp cơ sở đã hoàn thành đại hội. Kinh tế quý I-2015
tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt
trên 7.600 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.923 tỷ đồng; tổng
thu ngân sách nhà nước ước đạt 530 tỷ đồng (tăng 27,6%);
hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh; hoạt động
du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được
đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục ổn định. An ninh
quốc phòng, hoạt động của các cơ quan tố tụng, công tác
thanh tra, phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp dân,
giải quyết đơn thư được tăng cường chỉ đạo.
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2. Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong
quý II-2015:
- Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp xã,
phường, thị trấn; hoàn thành tổ chức đại hội điểm, thí điểm
Đảng bộ huyện Hoa Lư và Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.
- Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện các nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành
phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phục
vụ Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và
hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đổi mới tác
phong, lề lối làm việc; tăng cường cải cách thủ tục hành
chính ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng về lĩnh vực nội chính.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 27 tháng 4 năm 2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị đã thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị
trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Báo cáo công tác
tài chính Đảng năm 2014 và thực hiện công tác cán bộ.
1. Các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với Dự thảo
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI
và thống nhất thông qua Báo cáo công tác tài chính Đảng
năm 2014. Trong đó, công tác tài chính Đảng đã dần đi
vào nền nếp theo hướng chủ động, công khai, tiết kiệm và
hiệu quả; bám sát chế độ, chính sách, đáp ứng tương đối
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kịp thời nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất của các cơ
quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
2. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến
hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ
2010 - 2015. Căn cứ Điều lệ Đảng và kết quả bỏ phiếu, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí giới thiệu đồng chí
Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị thảo
luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 2020 và nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 26 tháng 5 năm 2015
Lễ công bố Nghị quyết số 904/NQ-UBTVQH13
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập
thành phố Tam Điệp
Ngày 26-5-2015, tại Trung tâm Thể thao thành phố
Tam Điệp đã diễn ra Lễ công bố thành lập thành phố Tam
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Điệp theo Nghị quyết số 904/NQ-UBTVQH13, ngày 10-42015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Buổi lễ
được tiến hành theo nghi lễ của Nhà nước và có sự tham
dự của các cấp lãnh đạo, đảng bộ, chính quyền địa
phương và toàn thể người dân thành phố Tam Điệp.
Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Chặng đường 33 năm kể từ
khi thị xã Tam Điệp được thành lập (năm 1982), với sự
phấn đấu, kế thừa và phát huy những thành quả của thế
hệ trước, thị xã đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh
vực; Tam Điệp đã thực hiện thành công lộ trình nâng cấp
trở thành đô thị loại III vào năm 2012 và trở thành thành
phố vào năm 2015. Hơn ba thập niên thực hiện công cuộc
đổi mới, Tam Điệp đã vươn mình mạnh mẽ, thành một
trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, một đô thị văn
minh, hiện đại với những thành tựu tương đối toàn diện<
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Lãnh đạo thành phố Tam Điệp đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố, tháng 5-2015
Ảnh: Thế Minh
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Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã công bố
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
về việc thành lập phường Yên Bình và thành lập thành
phố Tam Điệp. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thành
phố Tam Điệp.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 27-5-2015,
tr. 1, 4.

Ngày 19 tháng 6 năm 2015
* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo
Quyết định số 1850-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc chỉ định
đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm
kỳ 2010 - 2015 và Ban Tổ chức Trung ương có văn bản nhất
trí với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về
việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để bầu bổ sung Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu
bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 2015. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Ngọc
Thạch, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, đã trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm
kỳ 2010 - 2015.
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* Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh, quán triệt mục đích, yêu cầu và phổ biến
về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khoá XII, về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành
Trung ương, tiêu chuẩn, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương. Đồng thời hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân
sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ở các cấp ủy,
tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Với
tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành bỏ
phiếu giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá XII, vòng 1.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình; Báo Ninh Bình, ngày
22-6-2015, tr. 1, 2.
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Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Hội nghị đã thảo luận các dự thảo: Báo cáo kết quả
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo tổng
kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015; Báo
cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm
kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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1. Về Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2015.
Hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2015, công tác
lãnh đạo đại hội đảng các cấp thực hiện nghiêm túc, đảm
bảo kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; công tác xây
dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện,
đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp tạo sự chuyển biến tích
cực; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu
lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng
lên. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
2015 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích
cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với cùng
kỳ năm trước. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, là mức tăng
trưởng khá trong điều kiện còn nhiều khó khăn.
Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm
trong 6 tháng cuối năm 2015:
- Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các đảng
bộ trực thuộc tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7-2015.
Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
- Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, phấn
đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với Dự
thảo Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ
2011 - 2015.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Ngày 15 tháng 7 năm 2015
Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XX
Tại các Hội nghị, các đại biểu nghe Tờ trình về việc
kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông
Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao
thông vận tải tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình; Báo Ninh Bình, ngày
16-7-2015, tr. 1, 2.

Ngày 21 và ngày 22 tháng 7 năm 2015
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII
Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và
thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
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năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của các ngành chức
năng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Về
công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quy
trình kiện toàn một số chức danh chủ chốt của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh
bầu ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Giao thông vận tải, làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh và bầu ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
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Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua 6
nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc cho phép chuyển đổi
mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang
mục đích khác; Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục
công trình dự án phải thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số
01/NQ-HĐND, ngày 16-7-2014 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách
nhà nước và để lại các đơn vị thu các khoản phí, lệ phí
trên địa bàn tỉnh (Sửa đổi mức thu phí tham quan Khu di
tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư); Nghị quyết về việc
quy định một số chính sách đặc thù, khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết về việc
phê duyệt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị về việc phê
duyệt Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016 - 2020.
Nguồn: Thông báo số 15/TB-TTHĐ, ngày
24-7-2015 của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 14
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII,
nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 7 tháng 8 năm 2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến lần thứ tư vào Dự
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XXI; Dự thảo Báo cáo chính trị tóm tắt tại Đại hội
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Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Dự thảo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, tiến
hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) (vòng 2) và thực
hiện quy trình công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 19 tháng 8 năm 2015
Lễ trao tặng Bằng công nhận Người có công
với cách mạng
Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh 2-9, ngày 19-8-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tổ chức lễ trao tặng Bằng công nhận Người có công với
cách mạng cho đại diện cán bộ lão thành cách mạng, cán
bộ tiền khởi nghĩa. Để tri ân sâu sắc với các thế hệ cán bộ
đã có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết
định cấp Bằng công nhận Người có công với cách mạng
cho 901 đồng chí, trong đó có 690 đồng chí là cán bộ lão
thành cách mạng, 211 đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa.
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Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 20-8-2015,
tr. 1, 2.

Ngày 20 tháng 8 năm 2015
Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Ngày 20-8-2015, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính
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trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Ninh Bình để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện
và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì Hội nghị.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại diện các cơ quan Trung
ương, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI
được thực hiện chu đáo, bố cục hợp lý, đầy đủ các nội
dung theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014
của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Các
văn kiện đã thể hiện quan điểm nhìn thẳng vào thực tế,
đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới; phát huy
được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận
xã hội. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả nổi bật mà
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt
được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, góp ý chỉnh
sửa một số câu, từ và một số chỉ tiêu về thu nhập bình
quân đầu người, giá trị trên 1ha canh tác. Nên tách nhiệm
vụ an ninh, quốc phòng và đối ngoại thành từng lĩnh vực
riêng. Đồng chí cũng thống nhất với phương án nhân sự
và thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn
Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, chân thành và nghiêm túc tiếp
thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong Bộ Chính trị,
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Ban Bí thư để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo văn
kiện Đại hội, kiện toàn phương án nhân sự và các nội
dung liên quan để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng thời gian
dự kiến.
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 21-8-2015,
tr. 1, 4.

Ngày 25 tháng 8 năm 2015
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV
Ngày 25-8-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ
chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV,
giai đoạn 2015 - 2020.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen
thưởng giai đoạn 2010 - 2015 nêu rõ: Công tác thi đua
khen thưởng của Ninh Bình đã phát huy được sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh,
các phong trào thi đua yêu nước được phát động với
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nhiều hình thức phong phú, góp phần hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình lần thứ XX đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh.
Ninh Bình liên tục có mức tăng trưởng khá, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành
công nghiệp và dịch vụ, các nguồn lực huy động cho đầu
tư phát triển tăng nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật được
tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi
mới; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội, công tác
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích
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cực, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được
tăng cường; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng,
hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được
nâng lên, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn
dân được củng cố ngày càng vững mạnh. Ninh Bình đã
đạt và vượt 13/17 mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Chương trình xóa đói
giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo
giảm xuống còn 3,5% năm 2015. Ninh Bình xếp thứ 11/63
toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, và
đứng thứ sáu về chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa
phương. Ninh Bình là một trong những địa phương dẫn
đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới. Ninh Bình
đang vươn lên là một tỉnh phát triển năng động trong
khu vực.
Về nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong giai đoạn 5 năm
2015 - 2020, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần
thứ IV xác định: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua
ở các lĩnh vực, khơi dậy nội lực của các cấp, các ngành
và toàn dân thực hiện hoàn thành thắng lợi 15 chỉ tiêu
chủ yếu: Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng
năm từ 7,3% trở lên, giá trị 1ha canh tác đạt 130 triệu
đồng trở lên, bình quân thu nhập đầu người đạt trên
77 triệu đồng/năm, số thu ngân sách năm cuối nhiệm kỳ
đạt 6.000 tỷ đồng<
Báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm 2010 - 2015, ghi nhận
những thành tích tiêu biểu và xuất sắc trong các phong
trào thi đua của các tập thể, cá nhân và lực lượng vũ trang
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của tỉnh, Chủ tịch nước đã tặng danh hiệu Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới cho 1 đơn vị; 6 Huân chương Độc
lập các hạng; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 1
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 144 Huân
chương Lao động các hạng; 59 Huân chương Bảo vệ Tổ
quốc các hạng. Đặc biệt, năm 2012, tỉnh Ninh Bình được
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng
Nhất (lần 2).
Nguồn: Báo Ninh Bình, ngày 26-8-2015,
tr. 1, 4 và Báo cáo số 83/BC-UBND, ngày
6-8-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tài
liệu lưu tại Ban Thi đua - Khen thưởng
tỉnh.

Ngày 10 tháng 9 năm 2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Hội nghị thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cho ý
kiến cuối cùng về công tác nhân sự và các công tác chuẩn
bị khác trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XXI.
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Nguồn: Tài liệu khóa XX, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI
họp trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-9-2015, tại Trung
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tâm hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có 339 đại biểu đại diện cho
trên 64.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn
Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đánh
giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), xác định phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong
nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự
thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI;
bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ảnh: Thế Minh

Đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015, Đại hội khẳng
định: Kinh tế tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng GDP/năm
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đạt 11,7%; GDP bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng), cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành
công nghiệp và dịch vụ (công nghiệp, xây dựng: 48,6%, dịch
vụ: 38,9%, nông, lâm nghiệp và thủy sản: 12,5%), các nguồn
lực huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh (tổng vốn
đầu tư toàn xã hội/năm đạt 20,791 tỷ đồng); cơ sở vật chất kỹ
thuật được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có
nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội,
công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả
tích cực, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc
phòng được tăng cường, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy,
tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của
chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và
khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và ngày càng vững
mạnh. Đạt và vượt 14/17 mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.
Đại hội nêu rõ phƣơng hƣớng, nhiệm vụ xây dựng và
phát triển tỉnh Ninh Bình trong 5 năm 2015 - 2020 là: Nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu
lực, hiệu quả quản lý, quản trị, điều hành của chính quyền
các cấp; tăng cường đoàn kết xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh tổng
hợp của nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực, coi trọng chất lượng tăng trưởng kinh tế
(GRDP), phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn
mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông
Hồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng
công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh
công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao giá trị
sản xuất trên 1ha canh tác, phát triển nông nghiệp theo
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hướng sản xuất hàng hóa, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng
nông thôn mới; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Phát
triển văn hóa - xã hội toàn diện; thực hiện tốt và đồng bộ
các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc
phòng địa phương. Phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển
nhanh, bền vững.
Nghị quyết cũng đã đề ra 15 mục tiêu chủ yếu, 3 khâu
đột phá và 7 chương trình trọng tâm bao quát trên tất cả
các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị và an ninh, quốc phòng. Trong
đó, 15 mục tiêu chủ yếu được đề ra là:
+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm 8,0%
trở lên.
+ Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm
(theo giá so sánh năm 2010): Công nghiệp - xây dựng 13%,
trong đó, công nghiệp: 16%; dịch vụ: 6,5%; nông, lâm
nghiệp, thủy sản: 2%.
+ Cơ cấu kinh tế (theo GRDP, giá hiện hành) đến năm
2020: Công nghiệp - xây dựng: 48%; dịch vụ: 42%; nông,
lâm nghiệp, thủy sản: 10%.
+ GRDP bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ
theo giá hiện hành: 70 triệu đồng.
+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 22.000 tỷ
đồng/năm.
+ Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đến năm cuối
nhiệm kỳ đạt 130 triệu đồng.
+ Thu ngân sách đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 6.000 tỷ
đồng.
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+ Kim ngạch xuất khẩu đến năm cuối nhiệm kỳ đạt
1.500 triệu USD.
+ Doanh thu du lịch đến năm cuối nhiệm kỳ theo giá
hiện hành: 3.000 tỷ đồng.
+ Đến năm cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ trường học đạt chuẩn
quốc gia: Mầm non 95%; tiểu học (đạt chuẩn mức độ 2)
70%; trung học cơ sở 90%; trung học phổ thông 56%. Tỷ lệ
phòng học kiên cố 88%.
+ Đến năm cuối nhiệm kỳ bình quân đạt 11 bác sĩ/1
vạn dân; 28 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng
trẻ em dưới 5 tuổi 12%; mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
suy dinh dưỡng thể nhẹ cân bình quân hằng năm 0,5%; tỷ
lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ xã đạt
tiêu chí quốc gia về y tế 80%.
+ Đến năm cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thất nghiệp thành thị
2,04%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm giảm từ
1,5% đến 2% (theo chuẩn nghèo đa chiều); tỷ lệ lao động
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qua đào tạo đạt trên 80%. Mỗi năm giải quyết việc làm cho
18.000 lao động, xuất khẩu lao động 1.000 người.
+ Phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ có 75 xã và 2
huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
+ Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh và nước
sạch đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 95% trở lên; 100% xã,
phường, thị trấn thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải.
+ Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh
đến cuối nhiệm kỳ đạt 70% trở lên. Số đảng viên kết nạp
bình quân hằng năm đạt 2.000 đảng viên trở lên.
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Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 bao gồm 51 đồng chí; bầu Đoàn đại
biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
gồm 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI
Ảnh: Thế Minh

Chiều ngày 23-9-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XXI họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 15 đồng chí
vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh
được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí
Nguyễn Tiến Thành, Đinh Văn Điến được bầu tái cử giữ
chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu 11 đồng
chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Nguồn: Tỉnh ủy Ninh Bình: Văn kiện Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần
thứ XXI, tháng 1-2016.

586

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010 - 2015

2015
19934

587

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

588

Chương V: NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ... NHIỆM KỲ 2010 - 2015

2015
19934

589

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Năm 2015
* Kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn
mới tỉnh Ninh Bình đến năm 2015
Ngày 16-2-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành
Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, tại Kỳ họp thứ 4
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HĐND thông qua Đề
án số 06/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây
dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015,
định hướng đến năm 2020.
Kết quả thực hiện, đến hết năm 2015, toàn tỉnh có
40/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, được Trung ương xếp
trong tốp đầu toàn quốc về triển khai thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
DANH S[CH C[C XÃ ĐẠT CHUẨN
NÔNG THÔN MỚI
(Tính đến hết tháng 12-2015)
STT

590

Đơn vị

1

Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh

2

Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh

3

Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh

4

Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn

5

Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn

6

Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư

7

Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn

8

Xã Kim Đông, huyện Kim Sơn

Năm công
nhận
Năm 2013
(3 xã)

Năm 2014
(13 xã)
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STT

Đơn vị

9

Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan

10

Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan

11

Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan

12

Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh

13

Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh

14

Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh

15

Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô

16

Xã Yên Bình, thành phố Tam Điệp

17

Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn

18

Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn

19

Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn

20

Xã Ninh An, huyện Hoa Lư

21

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư

22

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư

23

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

24

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

25

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư

26

Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn

27

Xã Yên Mật, huyện Kim Sơn

28

Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn

29

Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn

30

Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan

31

Xã Gia Lâm, huyện Nho Quan

32

Xã Văn Phú, huyện Nho Quan

33

Xã Yên Quang, huyện Nho Quan

34

Xã Khánh An, huyện Yên Khánh

Năm công
nhận
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Năm 2015
(24 xã)
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STT

Đơn vị

35

Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh

36

Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh

37

Xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh

38

Xã Yên Thái, huyện Yên Mô

39

Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô

40

Xã Yên Từ, huyện Yên Mô

Năm công
nhận

Nguồn: Ban Chỉ đạo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng

Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình.
* Kết quả 15 năm thực hiện phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá” là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề
ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc. Qua 15 năm 2000 - 2015, phong trào
đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn
thể của tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực
hiện, được nhân dân tích cực tham gia nên ngày càng
phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng:
- Kết quả phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc
tốt” và các điển hình tiên tiến: Đến năm 2015, đã có trên
250.000 người tốt, việc tốt được suy tôn ở các cấp. Trong
đó, ở cấp tỉnh trên 12.000 người, cấp huyện trên 90.000
người và cấp xã trên 100.000 người, tạo nên những tấm
gương sáng, có sức thuyết phục lan tỏa, cổ vũ mọi người
tham gia phong trào thi đua yêu nước.
- Kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”:
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+ Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng
bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh: Các tầng lớp nhân dân đã đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật
nuôi, các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đẩy
mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật<, góp phần giảm tỷ
lệ hộ nghèo của tỉnh từ 9,3% năm 2000 và xuống còn 8,6%
năm 2004 (theo tiêu chí cũ); năm 2005 là 18,2% (theo tiêu
chí mới). Đến hết năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn dưới 8%; cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,35%.
Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh là 8,01%
(22.812 hộ), hộ cận nghèo là 6,44% (18.331 hộ).
+ Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh
thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc: Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 111/145
(68,9%) xã, phường, thị trấn và 1.396/1.673 (83,4%) thôn,
bản, phố có nhà văn hóa và khu thể thao.
+ Công tác xây dựng xã hội học tập, chăm lo cho sự
nghiệp giáo dục: Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 382/469
trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 81,4%; trong đó, cấp
tiểu học đạt tỷ lệ 100%; trung học cơ sở 108/142 trường,
đạt 76,1%; mầm non 117/150 trường, đạt 78% và 7/27
trường trung học phổ thông đạt 25,9%. Tỉnh Ninh Bình là
đơn vị thứ ba trong cả nước có tỷ lệ trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia cao nhất.
+ Việc chăm lo sức khỏe cộng đồng: Đến hết năm 2015
đã có 78/145 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 53,8%). Số
lượng bác sĩ làm việc tại địa phương ngày càng nhiều, đến
năm 2015, đã có 9,6 bác sĩ/1vạn dân, 1,7 dược sĩ đại học/1
vạn dân, 71% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm
việc; 100% thôn, bản có nhân viên y tế; 70,1% người dân
tham gia bảo hiểm y tế...
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- Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn,
làng, bản, tổ dân phố văn hóa:
+ Phong trào xây dựng gia đình văn hóa: Số lượng và
chất lượng gia đình văn hóa ở các địa phương đã được nâng
lên, từ 38,3% năm 2001 lên 73,1% năm 2005, 81,9% năm 2010
và 86,1% năm 2015.
+ Phong trào xây dựng làng (thôn, bản, phố) văn hoá: Từ
17,5% làng, bản, phố văn hóa năm 2001, đến năm 2015, toàn
tỉnh có 1248/1673 làng, tổ dân phố văn hóa (đạt 74,6%).
+ Kết quả phong trào xây dựng “Cơ quan văn hóa”, “Đơn
vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”: Năm 2001, toàn tỉnh có
19,7%, đến năm 2015, đã có 735/1.153 cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 59,3%.
+ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang,
lễ hội: Đến năm 2015, 100% quy ước, hương ước trên địa
bàn có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2015 đã có 4.605/4.636 đám
tang thực hiện nếp sống văn minh chiếm 99,3%, có 6,86%
thực hiện hình thức hỏa táng; có 7.579/7.604 đám cưới thực
hiện nếp sống văn minh (chiếm 99,7%), đặc biệt trong đó có
6.522/7.604 đám cưới không mời thuốc lá (chiếm 85,8%). Các
hoạt động lễ và hội trong tỉnh đang dần đi vào nền nếp và
hình thành các mô hình quản lí phù hợp.
Nguồn: Báo cáo số 103/BC-UBND, ngày
25-8-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015, định
hướng đến năm 2020, Tài liệu lưu tại Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

594

595

596

Phụ lục 1
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH
(3-1992 – 9-2015)

1. BAN CHẤP H\NH L]M THỜI ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH
(3-1992 – 8-1992)
STT

597

Họ và tên

1

Tô Xuân Toàn

2

Nguyễn Thanh Túc

3

Nguyễn Đức Khiêm

4

Hà Trí Thức

5

Phạm Như Xuyên

6

Hoàng Xuân Khuyên

7

Lê Thị Bích

8

Lã Văn Cầu

9

Trần Thế Công

Chức danh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Thường trực Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Hội trưởng Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng
Long
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STT

Họ và tên

10 Trịnh Quang Đô
11 Trần Anh Học
12 Đỗ Khả
13 Trần Công Kích
14 Phạm Khắc Sủng
15 Đặng Đức Tạo
16 Bùi Văn Thành
17 Lã Mạnh Thi
18 Tạ Quang Trung
19 Đinh Kim Yên
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Chức danh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông Lâm nghiệp
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim
Sơn
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh
ủy
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao
động tỉnh
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức
Chính quyền tỉnh

PHỤ LỤC

2. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XII, NHIỆM KỲ 1992 - 1996
STT

1

2

3

4

5

6

7

Họ và tên

Chức danh

Ghi ghú

Tô Xuân Toàn

Ủy viên Trung ương
Đảng khóa VII, Bí thư
Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh tỉnh
(3-1992 - 1994)

Nguyễn Thanh Túc

Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh (từ
tháng 12-1994)

Nguyễn Đức Khiêm

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh (đến tháng 12-1994)

Hà Trí Thức

Ủy viên Ban
Phó Bí thư Tỉnh ủy (12- Thường vụ Tỉnh
1994 - 12-1999);
ủy, Phó Chủ tịch
Chủ tịch Ủy ban nhân Thường trực Ủy
dân tỉnh (từ tháng ban nhân dân tỉnh
12-1994)
tỉnh (đến tháng
12-1994)

Phạm Như Xuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Ủy
Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban nhân dân
ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh (từ tháng
(đến tháng 12-1994)
12-1994)

Bùi Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy

Trần Thế Công

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy

MỤC LỤC
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Họ và tên

8

Lã Văn Cầu

9

Trần Anh Học

10 Bùi Văn Phượng

11 Hoàng Xuân Khuyên
12 Lê Thị Bích

13 Dương Đình Chiến
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Chức danh
Ghi ghú
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Giám đốc Công
an tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Bí thư Huyện
ủy Kim Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy viên Ban Thường
ban Kiểm tra Tỉnh ủy (từ vụ Tỉnh ủy (từ
tháng 1-1995).
tháng 1-1995)
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Hội
trưởng Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Đài Phát thanh và Truyền
hình Ninh Bình

14 Vũ Hữu Dụng

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Hoa Lư

15 Trần Thị Thu Hạnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Y tế

16 Trương Đình Hòe

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị
ủy Tam Điệp

17 Đinh Văn Hùng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Xí nghiệp Cấu kiện
bêtông Ninh Bình

18 Phạm Văn Kha

Tỉnh ủy viên, Chánh án
Tòa án nhân dân tỉnh

19 Đỗ Khả

Tỉnh ủy viên, Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy

20 Trần Công Kích

Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Kinh tế Tỉnh ủy

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

Chức danh

21 Nguyễn Văn Liên

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước tỉnh

22 Dương Thị Luạ

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội đồng nhân dân
huyện Tam Điệp

23 Trần Quốc Minh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Thương mại

24 Nguyễn Trọng Nội

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kế hoạch

25 Nguyễn Mạnh Rật

Tỉnh ủy viên, Phó Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện
Kim Sơn

26 Nguyễn Văn Sấn

Tỉnh ủy viên, Phó Bí
thư Huyện ủy, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện
Gia Viễn

27 Dương Văn Tá

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Hoàng Long

28 Đặng Đức Tạo

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban
Khoa học - Kỹ thuật tỉnh

29 Bùi Thị Thanh

Tỉnh ủy viên, Phó Giám
đốc Sở Tài chính - Vật giá

30 Trịnh Cao Thăng

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Tỉnh đoàn

31 Lã Mạnh Thi

Tỉnh ủy viên, Chỉ huy
Trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

32 Bùi Văn Thuận

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Tư pháp

33 Dương Biên Thuỳ

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Ghi ghú
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STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi ghú

34 Trịnh Đức Tính

Tỉnh ủy viên, Phó Giám
đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

35 Tạ Quang Trung

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động tỉnh

36 Hoàng Quang Tuệ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị
ủy Ninh Bình

37 Phạm Khắc Sủng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy

38 Bùi Xướng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh
Ninh Bình

39 Đinh Kim Yên

Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Tổ chức Chính
quyền tỉnh

40 Dương Đức Chiệc

Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên,
viên Ban Chấp
Bí thư Thị ủy Tam Điệp hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 4-1994)
Bầu bổ sung Ủy
viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 4-1994)

41 Lã Mai Hoàn

Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Điện lực

42 Lê Minh Hồng

Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc viên Ban Chấp
Sở Giáo dục và Đào tạo hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 4-1994)

* Ghi chú: Chức danh các đồng chí Tỉnh ủy viên tại thời điểm
đƣợc bầu.
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3. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XIII, NHIỆM KỲ 1996 - 2000
STT

Họ và tên

Chức danh

1 Tô Xuân Toàn

Ủy viên Trung ương
Đảng khóa VIII, Bí thư
Tỉnh ủy

2 Nguyễn Thanh Túc

Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy (từ tháng 4-1996);
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh (đến tháng 12-1999)

3 Hà Trí Thức

Phó Bí thư Tỉnh ủy;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh (đến tháng 12-1999)

4 Phạm Minh Tuyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh (từ tháng 12-1999)

5 Phạm Như Xuyên

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh (đến
tháng 12-1999)

6 Bùi Văn Thành

7 Trần Thế Công

8 Lã Văn Cầu

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy (đến tháng 12000);
Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh (từ tháng 12-1999)
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Giám đốc Công
an tỉnh

Ghi chú
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STT

Họ và tên

9 Trần Anh Học

10 Bùi Văn Phượng

11 Đặng Đức Tạo

12 Lã Mạnh Thi

13 Nguyễn Mạnh Rật

14 Lê Minh Hồng

15 Đinh Văn Hùng

604

Chức danh
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ghi chú

Giám đốc Sở
Khoa học, Công
Ủy viên Ban Thường vụ nghệ và Môi
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy trường
(đến
ban nhân dân tỉnh (từ tháng 8-1996);
tháng 12-1999)
Bí thư Thị ủy
Ninh Bình (81996 - 12-1999)
Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng
Ban Chấp hành Quân sự
tỉnh
Bầu bổ sung
Ủy viên Ban Thường vụ
Ủy viên Ban
Tỉnh ủy; Giám đốc Sở
Thường
vụ
Nông - Lâm nghiệp Tỉnh ủy (từ
Thủy sản
tháng 3-1998)
Bầu bổ sung
Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ
ủy (từ tháng 3Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ
1998);
chức Tỉnh ủy (từ tháng 2Giám đốc Sở
2000)
Giáo dục và
Đào tạo (đến
tháng 2-2000)
Ủy viên Ban Thường vụ Bầu bổ sung
Tỉnh ủy;
Ủy viên Ban
Phó Chủ tịch Ủy Thường
vụ
ban nhân dân tỉnh Tỉnh ủy (từ
(từ tháng 12-1994)
tháng 1-2000)

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

16 Bùi Văn Thuận
17 Dương Biên Thùy
18 Nguyễn Ngọc Ánh

19 Lê Thị Bích

20 Dương Đức Chiệc
21 Vũ Hữu Dụng
22 Trần Thị Thu Hạnh
23 Lã Mai Hoàn
24 Trương Đình Hòe
25 Nguyễn Xuân Huế
26 Phạm Thế Hùng

27 Đỗ Anh Huynh
28 Bùi Đức Hưng
29 Trần Công Kích

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Kim Sơn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Viện
trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Hoa Lư
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Y tế
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Điện lực
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Khoa học, Công nghệ và
Môi trường
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc
Sở Xây dựng
Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Kinh tế Tỉnh ủy

Ghi chú
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STT

Họ và tên

30 Phạm Văn Kha
31 Đỗ Khả
32 Nguyễn Văn Liên
33 Dương Thị Lụa

34 Nguyễn Trọng Nội
35 Đinh Chung Phụng
36 Lê Xuân Quý
37 Nguyễn Văn Sấn
38 Phạm Khắc Sủng
39 Dương Văn Tá

40 Nguyễn Duy Tiện
41 Trịnh Đức Tính
42 Hoàng Quang Tuệ
43 Bùi Thị Thanh
44 Bùi Văn Thắng

606

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Chánh án
Tòa án nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn
phòng Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Tỉnh đoàn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Bưu điện tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Gia Viễn
Tỉnh ủy viên,
Chánh Thanh tra tỉnh
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Nho
Quan
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Yên Khánh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Thị ủy Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Tài chính - Vật giá
Tỉnh ủy viên, Phó Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy

Ghi chú

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

45 Nguyễn Văn Thụy
46 Bùi Xướng

47 Đinh Kim Yên

48 Hoàng Văn Lượng

49 Dương Thanh Biểu

Chức danh
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Yên Mô
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh
Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Tổ chức Chính
quyền tỉnh

Ghi chú

Bầu bổ sung
Ủy viên Ban
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy
Chấp
hành
trưởng Bộ Chỉ huy Quân
Đảng bộ tỉnh
sự tỉnh
(từ tháng 121998)
Bầu bổ sung
Ủy viên Ban
Tỉnh ủy viên, Viện
Chấp
hành
trưởng Viện Kiểm sát
Đảng bộ tỉnh
nhân dân tỉnh
(từ tháng 121998)

* Ghi chú: Chức danh các đồng chí Tỉnh ủy viên tại thời điểm
đƣợc bầu.
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4. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XIV, NHIỆM KỲ 2001 - 2005
STT

608

Họ và tên

1

Phạm Minh Tuyên

2

Bùi Văn Thành

3

Lê Minh Hồng

4

Đinh Văn Hùng

5

Bùi Văn Thắng

Ghi chú
Chủ tịch Hội
đồng nhân dân
tỉnh (từ tháng 5Ủy viên Trung ương
2004);
Đảng khóa IX; Bí thư
Trưởng đoàn đại
Tỉnh ủy
biểu Quốc hội
khóa XI tỉnh
Ninh Bình
Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy
(đến
tháng 12-2003); Chủ
tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh (đến năm 2004)
Chuyển công tác
Phó Bí thư Tỉnh ủy về Ủy ban Văn
(đến tháng 9-2002);
hóa, giáo dục,
Chủ tịch Ủy ban nhân thanh niên, thiếu
dân tỉnh (2-2001 - 9- niên và nhi đồng
2002)
của Quốc hội (từ
tháng 9-2002)
Ủy viên Ban
Phó Bí thư Tỉnh ủy (từ
Thường vụ Tỉnh
tháng 3-2003);
ủy; Phó Chủ tịch
Chủ tịch Ủy ban nhân
Ủy ban nhân dân
dân tỉnh (10-2002 - 12tỉnh (đến tháng
2005)
9-2002)
Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ
Phó Bí thư Thường chức Tỉnh ủy
trực Tỉnh ủy (từ tháng (3-2001 22-2004)
2004)
Chức danh

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

6

Trần Thế Công

7

Trần Anh Học

8

Đặng Đức Tạo

9

Nguyễn Mạnh Rật

10 Lê Anh Thống

11 Hoàng Văn Lượng

12 Tạ Nhật Thới

13 Đinh Chung Phụng

Ghi chú
- Nghỉ điều
Ủy viên Ban Thường
hành (từ ngày 1vụ Tỉnh ủy; Trưởng
6-2004);
Ban Tuyên giáo Tỉnh
- Nghỉ chế độ bảo
ủy (đến ngày 1-6hiểm xã hội (từ
2004)
1-9-2004).
Chủ tịch Ủy ban
Ủy viên Ban Thường
Mặt trận Tổ quốc
vụ Tỉnh ủy; Trưởng
tỉnh (7-2003 - 12Ban Dân vận Tỉnh ủy
2005)
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Giám đốc
Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Giám đốc
Công an tỉnh
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh (đến
tháng 4-2004)
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy;
Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường Bí thư Thị ủy
vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ninh Bình (đến
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tháng
(3-2004 - 12-2005)
3-2004)
Chức danh
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STT

Họ và tên

14 Vũ Văn Tám

15 Nguyễn Kim Bảng

16 Dương Thanh Phong

17 Trần Công Kích

18 Bùi Thị Thanh

19 Nguyễn Tiến Thành

20 Phạm Đức Ánh
21 Đoàn Mạnh Ất

610

Chức danh
Ghi chú
Chỉ định Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy;
Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh
(từ
tháng 4-2003)
Ủy viên Ban Thường Bầu bổ sung Ủy
vụ Tỉnh ủy; Trưởng viên
Ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh Thường vụ (từ
ủy
tháng 9-2004)
Bầu bổ sung Ủy
viên Ban Chấp
hành Đảng bộ
Ủy viên Ban Thường
tỉnh (từ tháng 8vụ Tỉnh ủy;
2004); Bầu bổ
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
sung Ủy viên
huy Quân sự tỉnh
Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (từ
tháng 9-2004)
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh
Tỉnh ủy viên,
Chánh
Văn
Tỉnh ủy viên; Phó Chủ
phòng Hội đồng
tịch Ủy ban nhân dân
nhân dân và Ủy
tỉnh (từ tháng 5-2004)
ban nhân dân tỉnh
(từ tháng 1-2001)
Tỉnh ủy viên, Phó Giám
đốc Sở Công nghiệp
Tỉnh ủy viên, Viện
trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh

PHỤ LỤC

STT
22
23
24
25
26

27

28

29

30
31

32

33
34
35
36

Họ và tên

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Nguyễn Văn Cường
Huyện ủy Hoa Lư
Tỉnh ủy viên, Giám
Trịnh Xuân Đạt
đốc Sở Y tế
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đinh Văn Đê
Huyện ủy Nho Quan
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Đinh Trịnh Hải
Sở Tài chính - Vật giá
Tỉnh ủy viên, Giám
Lã Mai Hoàn
đốc Sở Điện lực
Tỉnh ủy viên, Trưởng
Tô Văn Hoạt
Ban Tổ chức Chính
quyền tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám
Nguyễn Xuân Huế
đốc Sở Giao thông
Vận tải
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Phạm Thế Hùng
Sở Khoa học, Công
nghệ và Môi trường
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đỗ Anh Huynh
Huyện ủy Kim Sơn
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Bùi Đức Huỳnh
Liên đoàn Lao động tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
Nguyễn Thị Hồng Minh nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Chánh
Nguyễn Đức Nghị
Văn phòng Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám
Phạm Gia Quang
đốc Sở Công nghiệp
Tỉnh ủy viên, Giám
Lê Xuân Quý
đốc Bưu điện tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Nguyễn Văn Sấn
Huyện ủy Gia Viễn

Ghi chú
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STT

Họ và tên

37 Phạm Khắc Sủng
38 Vũ Thị Tần

39 Nguyễn Thị Thanh
40 Nguyễn Văn Thắng

41 Dương Biên Thùy

42 Vũ Thị Thủy
43 Nguyễn Văn Thụy
44 Nguyễn Duy Tiện
45 Trịnh Đức Tính
46 Đinh Quốc Trị
47 Bùi Xướng

48 Đinh Ngọc Lâm

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Chánh
Thanh tra tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Tỉnh đoàn
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Ngân hàng Nhà
nước tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội đồng Liên minh Hợp
tác xã tỉnh Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Yên Khánh
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Du lịch
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh

Ghi chú

Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
viên Ban Chấp
Ủy ban nhân dân thị xã
hành Đảng bộ tỉnh
Ninh Bình
(từ tháng 8-2004

* Ghi chú: Chức danh các đồng chí Tỉnh ủy viên tại thời
điểm đƣợc bầu.
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PHỤ LỤC

5. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XIX, NHIỆM KỲ 2005 - 2010
STT

Họ và tên

1 Đinh Văn Hùng

2 Đinh Tiến Dũng

3 Tạ Nhật Thới

4 Bùi Văn Thắng

5 Đinh Chung Phụng

6 Vũ Văn Tám

Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng
Ủy viên Trung ương nhân
dân
tỉnh
Đảng khóa X;
(1-2006 - 8-2007);
Bí thư Tỉnh ủy (đến Trưởng đoàn đại
tháng 10-2010)
biểu Quốc hội khóa
XI tỉnh Ninh Bình
Ban Bí thư Trung
ương Đảng chỉ định
tham gia Ban Chấp
Bí thư Tỉnh ủy hành Đảng bộ, Ban
(từ tháng 10-2010) Thường vụ Tỉnh ủy,
giữ chức Bí thư Tỉnh
ủy Ninh Bình, nhiệm
kỳ 2005 - 2010.
Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy; Chủ
tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh (từ tháng 82007)
Phó Bí thư Tỉnh ủy;
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh (từ
tháng 1-2006)
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy
Ủy viên Ban Thường
Thứ trưởng Bộ
vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ
Nông nghiệp và
tịch Ủy ban nhân dân
Phát triển nông thôn
tỉnh (đến tháng 12(từ tháng 12-2006)
2006)
Chức danh
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STT

Họ và tên

7 Nguyễn Kim Bảng

8 Dương Thanh Phong

9 Đinh Ngọc Lâm

10 Phan Tiến Dũng

11 Đinh Quốc Trị

12 Bùi Bá Định

13 Đinh Trịnh Hải

14 Nguyễn Thị Thanh

614

Chức danh
Ghi chú
Ủy
viên
Ban
Thường vụ Tỉnh
ủy; Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy
Ủy
viên
Ban Nghỉ hưởng chế độ
Thường vụ Tỉnh bảo hiểm xã hội (từ
ủy; Chỉ huy trưởng tháng
Bộ Chỉ huy Quân 11-2009)
sự tỉnh
Ủy
viên
Ban Bí thư Thị ủy Ninh
Thường vụ Tỉnh ủy; Bình (đến tháng 9Chủ nhiệm Ủy ban 2007)
Kiểm tra Tỉnh ủy (từ
tháng 9-2007)
Ủy viên Ban Thường Trưởng Ban Quản
vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ lý các Khu công
tịch Ủy ban nhân dân nghiệp tỉnh (đến
tỉnh (từ tháng 1-2007) tháng 1-2007)
Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Chủ Phó Chủ tịch Ủy
nhiệm Ủy ban Kiểm ban nhân dân tỉnh
tra Tỉnh ủy (đến (từ tháng 7-2007)
tháng 7-2007)
Ủy viên Ban Thường Chuyển công tác về
vụ Tỉnh ủy; Giám Bộ Công an (từ
đốc Công an tỉnh tháng 6-2009)
(đến tháng 6-2009)
Ủy
viên
Ban Chuyển công tác về
Thường vụ Tỉnh ủy, Quốc hội (từ tháng
Bí thư Huyện ủy 8-2007)
Kim Sơn
Ủy
viên
Ban
Thường vụ Tỉnh
ủy; Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

15 Nguyễn Tiến Thành

16 Đinh Văn Điến

17 Phạm Đức Hòa

18 Phạm Thành Sơn

19 Tô Văn Hoạt

20 Trần Hữu Bình

21 Đoàn Mạnh Ất

Chức danh
Ghi chú
Ủy
viên
Ban Bầu bổ sung Ủy
Thường vụ Tỉnh ủy; viên Ban Thường
Phó Chủ tịch Ủy ban vụ Tỉnh ủy (từ
nhân dân tỉnh
tháng 10-2007)
Ủy
viên
Ban Bầu bổ sung Ủy
Thường vụ Tỉnh viên Ban Thường
ủy; Bí thư Thành vụ Tỉnh ủy (từ
ủy Ninh Bình
tháng 10-2007)
Bầu bổ sung Ủy viên
Ban Chấp hành
Ủy
viên
Ban Đảng bộ tỉnh (từ
Thường vụ Tỉnh tháng 6-2009);
ủy;
Giám đốc Bầu bổ sung Ủy
Công an tỉnh
Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (từ tháng 72009)
Bầu bổ sung Ủy
viên Ban Chấp hành
Ủy
viên
Ban
Đảng bộ tỉnh (từ
Thường vụ Tỉnh
tháng 11-2009)
ủy; Chỉ huy trưởng
Bầu bổ sung Ủy
Bộ Chỉ huy Quân
viên Ban Thường
sự tỉnh
vụ
(từ
tháng
1-2010)
Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên; Phó Bổ sung Ủy viên
Chủ tịch Ủy ban Ban Chấp hành
nhân
dân
tỉnh Đảng
bộ
tỉnh
(từ tháng 7-2008) (từ tháng 6-2008)
Tỉnh ủy viên, Viện
trưởng Viện Kiểm
sát nhân dân tỉnh
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STT

Họ và tên

22 Trần Văn Bách

23 Ngô Thanh Bình

24 Lê Văn Dung
25 Trịnh Xuân Đạt
26 Tô Văn Động
27 Bùi Mai Hoa

28 Lã Mai Hoàn

29 Phạm Thị Hồng
30 Trịnh Xuân Hồng
31 Nguyễn Xuân Huế
32 Phạm Quốc Hùng
33 Bùi Đức Huy

616

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Phó
Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện
Yên Khánh
Tỉnh ủy viên, Phó
Bí thư Thường trực
Huyện ủy Gia Viễn
Tỉnh ủy viên, Chánh
Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Y tế
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường
Tỉnh ủy viên, Phó
Bí thư Tỉnh đoàn
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Công ty trách
nhiệm hữu hạn một
thành viên Điện lực
Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Phó
Giám
đốc
Sở
Thương mại
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Du lịch
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Giao thông
Vận tải
Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Nội vụ
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Yên Mô

Ghi chú

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Giám
34 Ngô Thành Hưng
đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh ủy viên, Giám
35 Đinh Hồng Khanh
đốc Sở Xây dựng
Tỉnh
ủy
viên,
Chánh Văn phòng
36 Trương Đức Lộc
Đoàn Đại biểu
Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên,
37 Ngô Đức Lợi
Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Phó
38 Phạm Thị Lụa
Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy
Tỉnh
ủy
viên,
39 Nguyễn Thị Hồng Minh Chánh án Tòa án
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên,
40 Nguyễn Phong Phú
Bí thư Huyện ủy
Hoa Lư
Tỉnh ủy viên, Phó
41 Phạm Hồng Quang
Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy
Tỉnh
ủy
viên,
Trưởng Bộ phận
Chuyên trách Ban
42 Nguyễn Văn Sấn
Chỉ đạo Trung
ương 6 (lần 2)
(khóa VIII)
Tỉnh ủy viên, Phó
43 Đỗ Minh Tân
Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy

Ghi chú
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STT

Họ và tên

44 Vũ Thị Tần

618

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Chủ
tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh

Ghi chú

45 Nguyễn Văn Thắng

Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Ngân hàng Nhà
nước tỉnh

46 Trần Trọng Thủy

Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Lao động Thương binh và Xã
hội

47 Phạm Thị Thoa

Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh

48 Nguyễn Tất Tiến

Tỉnh ủy viên, Chánh
Thanh tra tỉnh

49 Trịnh Đức Tính

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Thị ủy Tam Điệp

50 Nguyễn Kim Toàn

Tỉnh ủy viên, Phó
Tổng Biên tập Báo
Ninh Bình

51 Mai Văn Tuất

Tỉnh ủy viên, Quyền
Bí thư Tỉnh đoàn

52 An Quang Vịnh

Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

53 Phạm Đức Vượng

Tỉnh ủy viên, Cục
trưởng Cục Thuế

54 Vũ Đức Dũng

Bổ sung Ủy viên
Tỉnh ủy viên,
Ban Chấp hành
Chánh Văn phòng
Đảng
bộ
tỉnh
Tỉnh ủy
(từ tháng 10-2007)

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

55 Đinh Thị Thúy Ngần

56 Vũ Văn Kiểm

57 Nguyễn Văn Bình

58 Ngô Văn Nguyên

59 Hoàng Văn Vịnh

60 Tô Văn Từ

61 Quách Cương

Chức danh
Ghi chú
Tỉnh
ủy
viên, Bổ sung Ủy viên
Chánh Văn phòng Ban Chấp hành
Ủy ban nhân dân Đảng
bộ
tỉnh
tỉnh
(từ tháng 10-2007)
Bổ sung Ủy viên
Tỉnh ủy viên, Bí
Ban Chấp hành
thư Huyện ủy Kim
Đảng
bộ
tỉnh
Sơn
(từ tháng 10-2007)
Tỉnh
ủy
viên, Bổ sung Ủy viên
Trưởng Ban Quản Ban Chấp hành
lý các Khu công Đảng
bộ
tỉnh
nghiệp tỉnh
(từ tháng 10-2007)
Bổ sung Ủy viên
Tỉnh ủy viên, Giám Ban Chấp hành
đốc Sở Nội vụ
Đảng
bộ
tỉnh
(từ tháng 11-2008)
Bổ sung Ủy viên
Tỉnh ủy viên, Giám
Ban Chấp hành
đốc sở Kế hoạch và
Đảng
bộ
tỉnh
Đầu tư
(từ tháng 11-2008)
Tỉnh ủy viên, Chánh
Bổ sung Ủy viên
Văn phòng Đoàn
Ban Chấp hành
Đại biểu Quốc hội
Đảng
bộ
tỉnh
và Hội đồng nhân
(từ tháng 7-2009)
dân tỉnh
Bổ sung Ủy viên
Tỉnh ủy viên,
Ban Chấp hành
Bí thư Huyện ủy
Đảng
bộ
tỉnh
Nho Quan
(từ tháng 7-2009)
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6. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XX, NHIỆM KỲ 2010 - 2015
STT

Họ và tên

1 Đinh Tiến Dũng

2 Bùi Văn Nam

3 Nguyễn Thị Thanh

4 Bùi Văn Thắng

5 Nguyễn Tiến Thành

620

Chức danh
Ủy viên Trung ương
Đảng khóa XI; Bí thư
Tỉnh ủy (đến tháng
8-2011)
Ủy viên Trung ương
Đảng khóa XI; Bí thư
Tỉnh ủy (8-2011 8-2013)

Ghi chú

- Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh
ủy (đến tháng
1-2012);
Ủy viên dự khuyết
- Ủy viên Ban
Trung ương Đảng khóa
Thường vụ Tỉnh
XI (từ tháng 1-2011);
ủy; Bí thư Huyện
Bí
thư
Tỉnh
ủy
ủy Yên Khánh (1(từ tháng 8-2013)
2012 - 8-2013);
- Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc
hội khóa XIII
tỉnh Ninh Bình
(từ tháng 7-2011)
Nghỉ hưởng chế
Phó Bí thư Tỉnh ủy;
độ bảo hiểm xã
Chủ tịch Ủy ban nhân
hội (từ tháng 9dân tỉnh
2014)
Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh (từ
tháng 12-2010)

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

6 Đinh Văn Điến

7 Đinh Chung Phụng

8 Phan Tiến Dũng

9 Đinh Quốc Trị

10 Phạm Đức Hòa

11 Phạm Thành Sơn

12 Phạm Hồng Quang

Ghi chú
- Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh
ủy; Bí thư Thành
ủy Ninh Bình
Phó Bí thư Tỉnh ủy;
(đến tháng 6Chủ tịch Ủy ban nhân 2011),
dân tỉnh (từ tháng - Ủy viên Ban
10-2014)
Thường vụ Tỉnh
ủy; Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân
tỉnh (6-2011 - 102014)
Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Ủy
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch ban nhân dân
Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh (từ tháng 3(đến tháng 3-2015)
2015)
Nghỉ hưởng chế
Ủy viên Ban Thường vụ
độ bảo hiểm xã
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
hội (từ tháng 5Tuyên giáo Tỉnh ủy
2015)
Nghỉ hưởng chế
Ủy viên Ban Thường vụ
độ bảo hiểm xã
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch
hội (từ tháng 7Ủy ban nhân dân tỉnh
2015)
Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưởng chế độ
Tỉnh ủy; Giám đốc bảo hiểm xã hội (từ
Công an tỉnh
tháng 9-2014)
Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưởng chế
Tỉnh ủy; Chỉ huy độ bảo hiểm xã
trưởng Bộ Chỉ huy hội (từ tháng 3Quân sự tỉnh
2013)
Nghỉ hưởng chế
Ủy viên Ban Thường vụ
độ bảo hiểm xã
Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban
hội (từ tháng 8Mặt trận Tổ quốc tỉnh
2014)
Chức danh
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STT

622

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

13 Ngô Thanh Bình

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy

14 Trần Hữu Bình

Phó Bí thư Đảng
Ủy viên Ban Thường vụ ủy Khối doanh
Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch nghiệp
Trung
Ủy ban nhân dân tỉnh ương (từ tháng
6-2015)

15 Trương Đức Lộc

Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy

16 Nguyễn Văn Tỉnh

Bầu bổ sung Ủy
Ủy viên Ban Thường vụ
viên Ban Thường
Tỉnh ủy; Bí thư Thành
vụ Tỉnh ủy (từ
ủy Ninh Bình
tháng 1-2012)

17 Bùi Viết Thi

Bầu bổ sung Ủy
viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 6-2013);
Ủy viên Ban Thường vụ
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy; Chỉ huy
viên Ban Thường
trưởng Bộ Chỉ huy
vụ Tỉnh ủy (từ
Quân sự tỉnh
tháng 7-2013);
Chuyển công tác
về Quân khu III
(từ tháng 4-2015)

18 Đinh Hoàng Dũng

Chỉ định Ủy viên
Ban Chấp hành
Chỉ định Ủy viên Ban
Đảng bộ tỉnh; Ủy
Thường vụ Tỉnh ủy;
viên Ban Thường
Giám đốc Công an tỉnh
vụ Tỉnh ủy (từ
tháng 10-2014)

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

19 Trần Hồng Quảng

20 Tống Quang Thìn

21 Mai Văn Tuất

22 Nguyễn Ngọc Thạch

23 Lê Văn Dung

24 Đỗ Việt Anh

25 Nguyễn Văn Bình
26 Quách Cương
27 Vũ Đức Dũng

Chức danh

Ghi chú

Ủy viên Ban Thường vụ Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy viên Ban Thường
ban Mặt trận Tổ quốc vụ Tỉnh ủy (từ
tỉnh
tháng 11-2014)
Bầu bổ sung Ủy
viên Ban Thường
Ủy viên Ban Thường vụ
vụ Tỉnh ủy (từ
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
háng 11-2014);
Tuyên giáo Tỉnh ủy (từ
Bí thư Thành ủy
tháng 6-2015)
Tam Điệp (đến
tháng 6-2015).
Bầu bổ sung Ủy
Ủy viên Ban Thường vụ
viên Ban Thường
Tỉnh ủy; Trưởng Ban
vụ Tỉnh ủy (từ
Dân vận Tỉnh ủy
tháng 11-2014)
Ủy viên Ban Thường vụ Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy; Chỉ huy viên Ban Thường
trưởng Bộ Chỉ huy vụ Tỉnh ủy (tháng
Quân sự tỉnh
6-2015)
Tỉnh ủy viên,
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Giám đốc Sở Giáo
tịch Ủy ban nhân dân dục và Đào tạo
tỉnh (từ tháng 6-2011) (10-2008
6-2011)
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Trưởng
Ban Quản lý các Khu
công nghiệp tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Nho Quan
Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy
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STT

Họ và tên

28 Đinh Ngọc Hà
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Chức danh
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối doanh
nghiệp tỉnh

29 Nguyễn Hoàng Hà

Tỉnh ủy viên, Chánh
Văn phòng Tỉnh ủy

30 Bùi Mai Hoa

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh

31 Vũ Công Hoan

Tỉnh ủy viên, Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh

32 Lê Ngọc Hồng

Tỉnh ủy viên, Viện
trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh

33 Phạm Thị Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Công thương

34 Trịnh Xuân Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch

35 Đinh Hồng Khanh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Xây dựng

36 Ngô Văn Nguyên

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Nội vụ

37 Nguyễn Phong Phú

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội

38 Bùi Văn Phương

Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng Ban Tổ chức
Tỉnh ủy

39 Đinh Thị Phượng

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Tỉnh đoàn

40 Lê Hữu Quý

Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ghi chú
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STT

Họ và tên

41 Lã Trường Sinh

42 Đỗ Minh Tân
43 Nguyễn Ngọc Thạch
44 Vũ Thị Thanh

45 Nguyễn Toàn Thắng
46 Phạm Thị Thủy
47 Nguyễn Tất Tiến
48 Vũ Nam Tiến

49 Nguyễn Chí Tình
50 Bùi Quang Toàn
51 Nguyễn Kim Toàn
52 Nguyễn Sỹ Trí

53 Tô Văn Từ

54 Hoàng Văn Vịnh

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng Ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
nhiệm Thường trực Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Giám
đốc Sở Khoa học và
Công nghệ
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng
ủy Khối cơ quan tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chánh
Thanh tra tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị
ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân thị xã Tam Điệp
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Yên Khánh
Tỉnh ủy viên, Tổng
Biên tập Báo Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Hoa Lư
Tỉnh ủy viên, Chánh
Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ghi chú
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Họ và tên

STT

55 Lê Chí Vịnh
56 Phạm Đức Vượng

57 Lâm Quang Nghĩa

58 Trương Cộng Hòa

59 Vũ Quốc Thanh

60 Bùi Thành Đông

61 Lưu Danh Tuyên

63 Vũ Văn Kiểm

64 Phạm Quang Ngọc

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Chánh án
Tòa án nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Tài chính

Ghi chú

Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên,
viên Ban Chấp
Bí thư Thị ủy Tam Điệp hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 12-2011)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư viên Ban Chấp
Huyện ủy Gia Viễn
hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 12-2011)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư
viên Ban Chấp
Đảng ủy Khối doanh
hành Đảng bộ tỉnh
nghiệp tỉnh
(từ tháng 12-2011)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư viên Ban Chấp
Huyện ủy Yên Mô
hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 4-2013)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư viên Ban Chấp
Huyện ủy Gia Viễn
hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 4-2013)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc viên Ban Chấp
Sở Giáo dục và Đào tạo hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 2-2014)
Bầu bổ sung Ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư viên Ban Chấp
Huyện ủy Yên Khánh hành Đảng bộ tỉnh
(từ tháng 11-2014)

* Ghi chú: Chức danh các đồng chí Tỉnh ủy viên tại thời điểm
đƣợc bầu.
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7. BAN CHẤP H\NH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH
KHO[ XXI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT

Họ và tên

Chức danh
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII,

1 Nguyễn Thị Thanh

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh

2 Nguyễn Tiến Thành
3 Đinh Văn Điến
4 Đinh Chung Phụng

5 Trương Đức Lộc

6 Đinh Hoàng Dũng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Giám đốc Công an tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ

7 Trần Hồng Quảng

8 Tống Quang Thìn

9 Mai Văn Tuất

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
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Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

10 Nguyễn Ngọc Thạch

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh

11 Lưu Danh Tuyên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
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STT

Họ và tên

12 Tô Văn Từ
13 Bùi Mai Hoa
14 Lê Hữu Quý
15 Phạm Quang Ngọc
16 Nguyễn Ngọc Thạch
17 Đỗ Việt Anh
18 Đinh Việt Dũng
19 Vũ Đức Dũng
20 Vũ Mạnh Dương
21 Bùi Thành Đông
22 Bùi Hoàng Hà
23 Đinh Ngọc Hà
24 Nguyễn Hoàng Hà
25 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
26 Trương Cộng Hòa
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Chức danh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí
thư Thành ủy Ninh Bình
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí
thư Huyện ủy Yên Khánh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội
vụ
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim
Sơn
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân
vận Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
cơ quan tỉnh

PHỤ LỤC

STT

Họ và tên

27 Vũ Công Hoan
28 Lê Ngọc Hồng

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng

29 Trịnh Xuân Hồng

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh

30 Mai Khanh
31 Vũ Văn Kiểm
32 Vũ Thị Thúy Lâm
33 Lê Xuân Minh
34 Đinh Thị Thúy Ngần

Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân
dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia
Viễn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên
Mô
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại

35 Bùi Văn Phương

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
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tỉnh
36 Đinh Thị Phượng
37 Lã Trường Sinh
38 Nguyễn Cao Sơn
39 Đinh Hồng Thái
40 Nguyễn Toàn Thắng

19934

Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nho
Quan
Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy
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STT

Họ và tên

41 Vũ Quốc Thanh
42 Lê Trọng Thành
43 Bùi Thiện Thi
44 Phạm Thị Thủy
45 Nguyễn Tất Tiến
46 Vũ Nam Tiến
47 Nguyễn Thị Tỉnh
48 Nguyễn Kim Toàn
49 Đinh Công Toản
50 Nguyễn Sỹ Trí
51 Trần Song Tùng

Chức danh
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao
thông Vận tải
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh
ủy
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường
Chính trị tỉnh
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh
Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo
Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam
Điệp
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoa
Lư
Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài
chính

* Ghi chú: chức danh các đồng chí tỉnh ủy viên tại thời
điểm được bầu.
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PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH NINH BÌNH
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC (1996 - 2015)
1. DANH S[CH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TO\N QUỐC LẦN THỨ VIII
STT

Họ và tên

1

Tô Xuân Toàn

2

Nguyễn Thanh Túc

3

Bùi Văn Thành

4

Hà Trí Thức

5

Phạm Như Xuyên

6

Trần Thế Công

7

Bùi Văn Phượng

8

Lã Văn Cầu

9

Lã Mạnh Thi

10

Lê Minh Hồng

11

Nguyễn Mạnh Rật

12

Lê Thị Bích

13

Vũ Hữu Dụng

14

Đỗ Thị Liên

15

Đinh Chung Phụng

16

Dương Văn Tá

17

Hoàng Quang Tuệ

18

Bùi Xướng

1

Ghi chú
Đại biểu đương nhiên
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_______________
1. Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (tháng 11994), đồng chí Tô Xuân Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu bổ sung
làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 1991 - 1996. Tại Đại hội
lần thứ VIII của Đảng (tháng 7-1996), đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy
viên Trung ương Đảng khóa VIII, nhiệm kỳ 1996 - 2001.
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2. DANH S[CH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TO\N QUỐC LẦN THỨ IX
STT

Họ và tên

1

Tô Xuân Toàn

2

Phạm Minh Tuyên1

3

Bùi Văn Thành

4

Lê Minh Hồng

5

Đinh Văn Hùng

6

Trần Thế Công

7

Trần Anh Học

8

Tạ Nhật Thới

9

Đinh Chung Phụng

10

Hoàng Văn Lượng

11

Lê Anh Thống

12

Nguyễn Mạnh Rật

13

Đinh Văn Đê

14

Lã Mai Hoàn

15

Bùi Xướng

16

Lê Thị Bích

Ghi chú
Đại biểu đương nhiên

Danh sách đại biểu dự khuyết
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
Họ và tên

STT
1

Bùi Đức Huỳnh

2

Phạm Gia Quang

_______________
1. Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001), đồng chí Phạm Minh
Tuyên được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, nhiệm kỳ 2001 2006.
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3. DANH S[CH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TO\N QUỐC LẦN THỨ X
Họ và tên

STT
1

Phạm Minh Tuyên

2

Đinh Văn Hùng

3

Tạ Nhật Thới

4

Bùi Văn Thắng

5

Vũ Văn Tám

6

Phan Tiến Dũng

7

Trần Anh Học

8

Đinh Chung Phụng

9

Nguyễn Kim Bảng

10

Đinh Ngọc Lâm

11

Nguyễn Thị Thanh

12

Dương Thanh Phong

13

Bùi Bá Định

14

Đinh Trịnh Hải

15

Ngô Đức Lợi

16

Vũ Thị Tần

Ghi chú
Đại biểu đương nhiên

1
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Danh sách đại biểu dự khuyết
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
Họ và tên

STT
1

Bùi Đức Huy

2

Ngô Thành Hưng

_______________
1. Tại Đại hội lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006), đồng chí Đinh
Văn Hùng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nhiệm kỳ
2006 - 2011.
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4. DANH S[CH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TO\N QUỐC LẦN THỨ XI1
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Họ và tên
Đinh Tiến Dũng
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Tiến Thành
Bùi Văn Thắng
Đinh Văn Điến
Trần Hữu Bình
Phan Tiến Dũng
Đinh Quốc Trị
Trương Đức Lộc
Ngô Thanh Bình
Phạm Đức Hòa
Phạm Thành Sơn
Phạm Hồng Quang
Bùi Mai Hoa
Nguyễn Tất Tiến
Nguyễn Chí Tình
Phạm Đức Vượng
Danh sách đại biểu dự khuyết
dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

STT

Họ và tên

1

Trần Văn Bách

2

Trần Hồng Quảng

_______________
1. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011), đồng chí Đinh Tiến
Dũng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, nhiệm kỳ 2011 2016; đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
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5. DANH S[CH ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TO\N QUỐC LẦN THỨ XII1
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ và tên
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Tiến Thành
Đinh Văn Điến
Bùi Mai Hoa
Đinh Chung Phụng
Trương Đức Lộc
Tống Quang Thìn
Mai Văn Tuất
Tô Văn Từ
Đinh Hoàng Dũng
Nguyễn Ngọc Thạch
Trần Hồng Quảng
Lê Hữu Quý
Phạm Quang Ngọc
Nguyễn Hoàng Hà
Vũ Công Hoan
Lã Trường Sinh
Bùi Thiện Thi
Vũ Nam Tiến
Nguyễn Sỹ Trí

Ghi chú
Đại biểu đương nhiên

Danh sách đại biểu dự khuyết

MỤC LỤC
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dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
STT
1
2

Họ và tên
Đinh Công Toản
Trần Ngọc Hữu

_______________
1. Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng bao gồm 19 đại biểu
được bầu và 1 đại biểu đương nhiên (đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự
khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy). Đồng chí Tô Văn Từ vì lý do sức
khỏe không đi dự được nên đồng chí Đinh Công Toản được cử thay thế. Tại Đại
hội lần thứ XII của Đảng (tháng 1-2016), đồng chí Nguyễn Thị Thanh được bầu
làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
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Phụ lục 3
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)
STT
Họ và tên
Chức vụ - Đơn vị công tác
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÓA IX (1992 - 1997)
Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng
tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
1 Nguyễn Trọng Xuyên
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế
và Ngân sách của Quốc hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban
2 Lê Đức Bình
Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban
Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
3 Tô Xuân Toàn
nhân dân tỉnh
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Xí nghiệp Cấu
4 Đinh Văn Hùng
kiện bê tông Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên
5 Lê Thị Bích
hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÓA X (1997 - 2002)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ
chức Trung ương. Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc
1 Nguyễn Văn An
hội khóa X (tháng 6-2001), được Quốc
hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc
2 Tăng Văn Luy
phòng và An ninh của Quốc hội
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
3 Bùi Văn Thành
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ
4 Bùi Xướng
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban
Các vấn đề về xã hội của Quốc hội
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục
5 Lê Minh Hồng
và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
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Chức vụ - Đơn vị công tác
Thị ủy viên, Giám đốc Công ty Bê tông 6 Đỗ Thị Liên
Thép Ninh Bình
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÓA XI (2002 - 2007)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo
1 Lê Minh Hồng
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội
Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn
2 Bùi Xướng
đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
3 Phạm Minh Tuyên
tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
khóa XI tỉnh Ninh Bình
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại
4 Hoàng Văn Lượng
tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Ninh Bình
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn
5 Trần Công Kích
chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Kinh tế
và Ngân sách của Quốc hội
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông
6 Nguyễn Văn Phán
dân tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Trung
ương Hội Nông dân khóa III
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÓA XII (2007 - 2011)
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên
1 Phạm Minh Tuyên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng
Ban Công tác đại biểu của Quốc hội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính 2 Đinh Trịnh Hải
Ngân sách của Quốc hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc
3 Đinh Văn Hùng
hội tỉnh Ninh Bình khóa XII, Ủy viên
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

STT

Họ và tên
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Chức vụ - Đơn vị công tác
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an
ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn
4 Bùi Đắc Luyên
chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Ninh Bình khóa XII
Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh
5 Nguyễn Thị Hồng Minh
Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của
Quốc hội
Giáo viên Trường Trung học phổ
6 Đinh Thị Ngoan
thông Dân tộc nội trú huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh Bình

STT

Họ và tên

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÓA XIII (2011 - 2016)
1 Trần Đại Quang
2 Đinh Trịnh Hải

3 Nguyễn Thị Thanh

4

Bùi Văn Phương
(Bùi Việt Phương)

5 Lưu Thị Huyền

6 Phạm Thị Mỹ Ngọc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy
Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ
trưởng Bộ Công an
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIII,
Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội
của Quốc hội
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn
chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Ninh Bình khóa XII, Ủy viên Ủy
ban Kinh tế của Quốc hội
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện Gia Viễn
Bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản
nhi Ninh Bình

Nguồn: Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập 4 (1992 - 2015),
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016; Cổng thông tin điện tử Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://dbqh.na.gov.vn).
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Phụ lục 4
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC
PHONG TẶNG, TRUY TẶNG DANH HIỆU
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
(1992 - 2015)
I- TẬP THỂ
Năm được
Ghi chú
phong tặng
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỜI
I
KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
Nhân dân và lực lượng vũ trang
1
1996
huyện Hoa Lư
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2
1996
Khánh Trung, huyện Yên Khánh
Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã
3
1998
Ninh Bình
4 Lực lượng Công an huyện Kim Sơn
1998
Nhân dân và lực lượng vũ trang
5
1999
huyện Yên Khánh
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
6
1999
Liên Sơn, huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
7
2001
huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
8
2001
Sơn Lai, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
9
2001
Phú Long, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
10
2001
Thạch Bình, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
11
2001
Khánh Tiên, huyện Yên Khánh
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
12
2001
Khánh Cường, huyện Yên Khánh

STT

Tên tập thể
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STT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

640

Năm được
phong tặng

Tên tập thể
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Ninh Khang, huyện Hoa Lư
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Yên Quang, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Gia Lập, huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Gia Phong, huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Khánh Thiện, huyện Yên Khánh
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Khánh Cư, huyện Yên Khánh
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Yên Nhân, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Đinh Hóa, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Xuân Thiện, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Khánh Dương, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Yên Mạc, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Gia Vân, huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Yên Thành, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Yên Thái, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
Khánh Lợi, huyện Yên Khánh

xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã
xã

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Yên Phú, huyện Yên Mô

Ghi chú

2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2005

2005

Năm 2012,
sáp nhập
vào thị trấn
Yên Thịnh

PHỤ LỤC

STT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
II
1
2
3
4
5
6
7

Tên tập thể

Năm được
phong tặng

Ghi chú

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2005
Trường Yên, huyện Hoa Lư
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2005
Chất Bình, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2005
Yên Mật, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2005
Lai Thành, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2010
Quang Thiện, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2010
Yên Hòa, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2010
Ninh Hòa, huyện Hoa Lư
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2014
Yên Lộc, huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
2014
Gia Trấn, huyện Gia Viễn
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỜI
KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1996
Xích Thổ, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1996
Gia Sinh, huyện Gia Viễn
Lực lượng Công an thị xã Ninh Bình
1996
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1998
Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1998
Lạng Phong, huyện Nho Quan
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1998
Khánh Thượng, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
1998
Yên Phong, huyện Yên Mô
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STT

Tên tập thể

Lực lượng Công an xã Yên Phong,
huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
9
phường Ninh Phong, thị xã Ninh Bình
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
10
Ninh Giang, huyện Hoa Lư
8

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

642

Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Ninh Thành, thị xã Ninh Bình

Nhân dân và lực lượng vũ trang
huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Gia Thanh, huyện Gia Viễn
Nhân dân và lực lượng vũ trang
huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
phường Yên Bình, thị xã Tam Điệp
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Khánh Thịnh, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang
huyện Kim Sơn
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Yên Thắng, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Yên Sơn, thị xã Tam Điệp
Nông trường Đồng Giao, thị xã Tam
Điệp
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Gia Tân, huyện Gia Viễn

Năm được
phong tặng

Ghi chú

1998
1998
1999

1999

2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002

Nay tách
thành 4
phường:
Đông Thành,
Tân Thành,
Phúc Thành,
Nam Thành
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STT
22
23
24
25

26
27
28
29
III

1

Tên tập thể
Cán bộ, công nhân Bưu điện tỉnh
Ninh Bình
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Gia Phú, huyện Gia Viễn
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình
Nhân dân và lực lượng vũ trang
phường Ninh Khánh, thị xã Ninh
Bình
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Yên Mỹ, huyện Yên Mô
Nhân dân và lực lượng vũ trang xã
Yên Lâm, huyện Yên Mô
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an
tỉnh Ninh Bình

Năm được
phong tặng

Ghi chú

2002
2003
2004
2005

2005
2005
2005
2010

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỜI
KỲ ĐỔI MỚI
Phòng Bảo vệ chính trị IV (nay là
Phòng Chống phản động và chống
khủng bố) - Công an tỉnh Ninh Bình

2008
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II- C[ NH]N
STT

1

2

Năm phong
Thời kỳ
Ghi chú
tặng
phong tặng
Kháng chiến
Tiểu đoàn
Nguyễn Ngọc Bảo
1995
chống thực 426 - Cục Quân
dân Pháp
báo
Tiểu đoàn 8 Kháng chiến
Trung đoàn 66
Lê Xuân Phôi
1995
chống Mỹ,
- Mặt trận Tây
cứu nước
Nguyên
Họ và tên
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STT

Họ và tên

Năm phong
Thời kỳ
tặng
phong tặng

Ghi chú

Kháng chiến
3

Trần Quý Lý

1998

chống thực

Công an

dân Pháp
Kháng chiến
4

Bùi Thị Nhạn

2002

chống thực
dân Pháp
Kháng chiến

5

Đậu Quý Khiêm

2002

chống thực
dân Pháp
Kháng chiến

6

Lương Văn Tụy

2010

chống thực
dân Pháp
Kháng chiến

7

Trần Minh Vân

2010

chống Mỹ,
cứu nước
Kháng chiến

8

Trần Minh Nghĩa

2010

chống Mỹ,
cứu nước
Kháng chiến

9

Phạm Văn Bổng

2014

chống Mỹ,

Công an

cứu nước
Kháng chiến
10 Trần Cao Giảng

2015

chống thực

Công an

dân Pháp
Nguồn: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Ninh Bình tổng hợp.
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Phụ lục 5
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI (1992 - 2015)
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1992
STT

Chỉ tiêu

1 Tổng diện tích gieo cấy lúa
2 Tổng sản lượng thóc
3 Năng suất lúa bình quân

Đơn vị Thực hiện
So với
tính
năm 1992 kế hoạch
ha
74.246
Tăng 69ha
Tấn
261.861 Tăng 14,3%
Tăng 19,47
Tạ/ha
70,54
tạ/ha so với
năm 1991
Tấn
297.500
Tăng 14%

4 Tổng sản lượng quy thóc
Tổng giá trị sản lượng công
5 nghiệp địa phương (giá cố Tỷ đồng
định năm 1989)
Tổng vốn đầu tư xây dựng
6
Tỷ đồng
cơ bản

7 Tổng kim ngạch xuất khẩu

Triệu
USD

42,45

Đạt 88,4%

43,6

-1

2,3

Đạt 76,6%
kế hoạch,
tăng 22,7%
so với năm
1991

Ước đạt
63,676
Ước đạt
9 Chi ngân sách
Tỷ đồng
62,219
10 Mức giảm tỷ lệ sinh
‰
0,6
- 1.295 hộ
Điều động dân đi xây dựng
với 5.395
11 vùng kinh tế mới trong tỉnh
khẩu
và ngoài tỉnh
- 2.855 lao
động
8 Thu ngân sách

Tỷ đồng

Đạt 110%

MỤC LỤC
19934

-

-

Nguồn: Báo cáo ngày 30-12-1992, Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 185,
Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.

_______________
1. (-) Số liệu không được nêu trong báo cáo.
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2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1993
Đơn vị Thực hiện

Chỉ tiêu

STT

tính

Cơ cấu theo GDP

năm 1993

So với
kế hoạch

Ước đạt

- Nông nghiệp

%

55,5

-

- Công nghiệp

%

18,3

-

- Dịch vụ

%

26,2

-

2

Tổng diện tích gieo cấy lúa

ha

76.692

-

3

Tổng sản lượng thóc

Tấn

310.000

Tăng 12%

4

Năng suất lúa bình quân

Tạ/ha

80,8

Tăng 14%

5

Tổng sản lượng quy thóc

Tấn

344.000

Tăng 15%

Tỷ

Ước đạt

Tăng 11,8%

51,4

so với 1992

87

-

1

Tổng giá trị sản lượng công
6

nghiệp,

tiểu

thủ

công

nghiệp địa phương (giá cố đồng
định năm 1989)

7

Tổng vốn đầu tư xây dựng
cơ bản

8

Thu ngân sách

9

Chi ngân sách

Tỷ
đồng
Tỷ

Ước đạt

đồng

119.7

Tỷ
đồng

117

Tăng 20%
Đạt 121%

Nguồn: Báo cáo số 34-BC/TU, ngày 8-1-1994, Tài liệu khóa XII, Hồ
sơ số 188, Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1994

Chỉ tiêu

STT

1

Tổng sản lượng lương thực quy
thóc
Giá trị tổng sản lượng công

2

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (giá
cố định năm 1989)

3
4

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản
Mức giảm tỷ lệ sinh

Đơn vị
tính

Vạn tấn

Tỷ
đồng
Tỷ
đồng
‰

Thực

Kế hoạch

hiện

năm 1994

năm 1994
27,42

35

Ước 67,7

-

Ước 79,4

-

0,6

0,6

Nguồn: Báo cáo số 57-BC-TU, ngày 12-1-1995, Tài liệu khóa
XII, Hồ sơ số 191, Cặp số 19, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.

MỤC LỤC
19934
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4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1995

Chỉ tiêu

STT

1

2

Tổng sản lượng lương thực
quy thóc
Bình quân lương thực đầu
người

3 Năng suất lúa bình quân
4

Giá trị sản xuất công nghiệp
địa phương
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 1995 năm 1995
>35

Vạn tấn

36,47

kg

409

400

Tạ/ha

83,7

-

Tỷ đồng

Ước đạt
75,3

-

Tỷ đồng

107,2

-

6 Doanh thu du lịch

Tỷ đồng

85

>100

7 Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

81,7

-

8 Chi ngân sách

Tỷ đồng

202

-

%

1,71

-

%

38

-

%

17,4

-

5

bản

9 Mức giảm tỷ lệ sinh
10

Tỷ lệ trẻ 1 - 5 tuổi suy dinh
dưỡng

11 Tỷ lệ hộ đói nghèo

Nguồn: Báo cáo số 79-BC/TU, ngày 15-12-1995, Tài liệu khóa
XII, Hồ sơ số 194, Cặp số 20 và Báo cáo số 57-BC/TU, ngày 12-11995, Tài liệu khóa XII, Hồ sơ số 191, Cặp số 19, Phông số 02, Kho
lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1996

Chỉ tiêu

STT

1

Tổng sản lượng lương thực

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 1996 năm 1996

Vạn tấn

30,6

36

địa phương (giá cố định năm Tỷ đồng

246,2

-

quy thóc
Giá trị sản xuất công nghiệp

2

1994)
3

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản khu vực nhà nước

Tỷ đồng

Ước đạt
107,7

-

Kim ngạch xuất nhập, khẩu

Triệu

10

>10

Trong đó, xuất khẩu

USD

4,5

>5

5

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

98,4

>100

6

Chi ngân sách

Tỷ đồng

230,2

-

%

33,5

-

4

7

8

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới
5 tuổi
Tỷ lệ hộ đói nghèo theo tiêu
chí mới

MỤC LỤC
19,1
%

(Tiêu chí
cũ là 15,8)

19934

<15 (tiêu
chí cũ)

Nguồn: Báo cáo số 79-BC/TU, ngày 15-12-1995, Tài liệu khóa
XII, Hồ sơ số 194, Cặp số 20 và Báo cáo số 10-BC/TU, ngày 10-11997, Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 433, Cặp số 42, Phông số 02,
Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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6. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1997

Chỉ tiêu

STT

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 1997 năm 1997

Cơ cấu theo GDP:
1

2
3

+ Nông nghiệp

%

52

53

+ Công nghiệp, xây dựng

%

21

22

+ Dịch vụ

%

27

25

Vạn tấn

40,67

kg

449

Tổng sản lượng lương thực
quy thóc
Bình quân lương thực đầu
người
Giá trị sản xuất công nghiệp

4

địa phương (giá cố định năm Tỷ đồng
1994)

5
6

Năng suất lúa bình quân cả
năm
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn

Tạ/ha
Tỷ đồng
Triệu

Ước đạt
294,3
92,2
Ước đạt
123

>400

-

>10

7

Kim ngạch xuất khẩu

8

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

112,1

>125

9

Chi ngân sách

Tỷ đồng

251

255

10 Tỷ lệ hộ đói nghèo

%

17,9

<15

11 Mức giảm tỷ lệ sinh

%0

0,9

0,7

USD

7,12

>37

Nguồn: Báo cáo số 10-BC/TU, ngày 10-1-1997 và Báo cáo số 34BC/TU, ngày 10-1-1998, Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 433, Cặp số 42,
Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1998

Chỉ tiêu

STT

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 1998 năm 1998

Cơ cấu theo GDP:
1

2

3

+ Nông nghiệp

%

53

51

+ Công nghiệp, xây dựng

%

21

23

+ Dịch vụ

%

26

26

Vạn tấn

43,1

kg

465

Tổng sản lượng lương thực
quy thóc
Bình quân lương thực đầu
người
Giá trị sản xuất công nghiệp

4

địa phương (giá cố định năm Tỷ đồng
1994)

5

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn

Tỷ đồng
Triệu

Ước đạt
338
Ước đạt
104

>400

-

-

MỤC LỤC
>7

6

Kim ngạch xuất khẩu

7

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

131

>125

8

Tỷ lệ hộ đói nghèo

%

13

15

9

Mức giảm tỷ lệ sinh

‰

0,7

<1,5

USD

8,5

>37

19934

Nguồn: Báo cáo số 34-BC/TU, ngày 10-1-1998 và Báo cáo số 48BC/TU, ngày 4-1-1999, Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 433, Cặp số 42,
Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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8. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1999

Chỉ tiêu

STT
1

Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính năm 1999 năm 1999
%

5,5

7,5

+ Nông nghiệp

%

53

52

+ Công nghiệp, xây dựng

%

21,2

22

+ Dịch vụ

%

25,8

26

Cơ cấu theo GDP:

2

3

Tổng sản lượng lương thực
Vạn tấn
quy thóc
Bình quân lương thực đầu

4

người

kg

45,85

510

Giá trị sản xuất công nghiệp
5

địa phương tăng so với năm

43
-

%

8

1998
6

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn

Tỷ đồng Ước 231,9
Triệu

10

7

Kim ngạch xuất khẩu

8

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

151

135

9

Mức giảm tỷ lệ sinh

‰

0,9

0,7

%

9,3

11

10 Tỷ lệ đói nghèo

USD

>10

-

Nguồn: Báo cáo số 48-BC/TU, ngày 4-1-1999 và Báo cáo số 71BC/TU, ngày 4-1-2000, Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 433, Cặp số 42,
Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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9. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2000

Chỉ tiêu

STT

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 2000 năm 2000

Cơ cấu theo GDP:
1

2
3

+ Nông nghiệp

%

51

51

+ Công nghiệp, xây dựng

%

23

22

+ Dịch vụ

%

26

27

Vạn tấn

45,5

kg

504

-

811,5

-

Tỷ đồng

382,8

-

Tỷ đồng

428,7

-

Tổng sản lượng lương thực
quy thóc
Bình quân lương thực đầu
người

45

Giá trị sản xuất công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp (giá cố Tỷ đồng
định 1994)
4

Trong đó:
- Công nghiệp Trung ương
- Công nghiệp địa phương

5

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ
bản trên địa bàn

Tỷ đồng
Triệu

6

Kim ngạch xuất khẩu

7

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

8

Tổng chi ngân sách

Tỷ đồng

9

Tỷ lệ đói nghèo

USD

%

Ước đạt
312,4
Ước đạt 15
Ước đạt

15

MỤC LỤC
19934

150

157,2
Ước đạt
534,1
6,9

9

Nguồn: Báo cáo số 71-BC/TU, ngày 4-1-2000 và Báo cáo số 95BC/TU, ngày 30-12-2000, Tài liệu khóa XIII, Hồ sơ số 433, Cặp số
42, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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10. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2001

Chỉ tiêu

STT

1 Tốc độ tăng trưởng GDP
2
3

Đơn

Thực hiện

Kế hoạch

vị tính năm 2001

năm 2001

%

7,1

7

%

6

4

%

15,4

13

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

48

49

+ Công nghiệp, xây dựng

%

22,8

24

+ Dịch vụ

%

29,2

27

46

45

171,688

-

547,1

-

Giá trị sản xuất nông nghiệp
tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp
địa phương tăng
Cơ cấu theo GDP:

4

5 Sản lượng lương thực có hạt
6 Thu ngân sách nhà nước
7 Chi ngân sách địa phương

Vạn
tấn
Tỷ
đồng
Tỷ
đồng

8 Tỷ lệ hộ đói, nghèo

%

11,38

13

9 Mức giảm tỷ lệ sinh

‰

0,3

0,3

Người

15.000

%

33,7

10

Số người được giải quyết việc
làm

11 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em

12.00015.000
28 - 29

Nguồn: Báo cáo số 22-BC/TU, ngày 21-1-2002, Tài liệu khóa
XIV, Hồ sơ số 724, Cặp số 86, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.
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11. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2002

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính
năm 2002 năm 2002

1

Tốc độ tăng trưởng GDP

%

7,8

7,5

2

Giá trị sản xuất nông
nghiệp tăng

%

6,07

4,5

3

Giá trị sản xuất công
nghiệp tăng

%

17,8

16

4

Giá trị dịch vụ tăng

%

11

11

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

47

46

+ Công nghiệp, xây dựng

%

24

24

+ Dịch vụ

%

29

30

Cơ cấu theo GDP:
5

6

Sản lượng lương thực có
Vạn tấn
hạt

47,1

46

7

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ
em giảm xuống

%

29,9

-

8

Giá trị sản phẩm thu hoạch
trên 1ha canh tác

Triệu
đồng

21

21

9

Thu ngân sách Nhà nước
Tỷ đồng
trên địa bàn

120

100,3

540,2

460,7

15.150

14.00015.000

10 Chi ngân sách
11

Tỷ đồng

Số người được giải quyết
Người
việc làm

12 Tỷ lệ hộ đói, nghèo

%

10,38

10

13 Mức giảm tỷ lệ sinh

%0

0,3

0,3

14 Kim ngạch xuất khẩu

Triệu
USD

10,5

12

MỤC LỤC
19934

Nguồn: Báo cáo số 56-BC/TU, ngày 10-1-2003, Tài liệu khóa
XIV, Hồ sơ số 726, Cặp số 86, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.
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12. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2003

Chỉ tiêu

STT
1

Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

Năm 2003 năm 2003

%

11,76

8

%

4

5

%

39,5

19

%

11,83

11

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

42,57

45

+ Công nghiệp, xây dựng

%

28,68

26

+ Dịch vụ

%

28,75

29

Vạn tấn

44,5

46

22,4

22

Tỷ đồng

263,3

121

Người

16.700

15.000

10 Tỷ lệ hộ đói, nghèo

%

8,6

9

11 Mức giảm tỷ lệ sinh

%0

0,26

0,25

12

15

2
3
4

Giá trị sản xuất nông
nghiệp tăng
Giá trị sản xuất công
nghiệp tăng
Giá trị dịch vụ tăng
Cơ cấu theo GDP:

5

6
7
8
9

Sản lượng lương thực có
hạt
Giá trị sản phẩm thu hoạch

Triệu

trên 1ha canh tác

đồng

Thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn
Số người được giải quyết
việc làm

12 Kim ngạch xuất khẩu

Triệu
USD

Nguồn: Báo cáo số 96-BC/TU, ngày 5-12-2003, Tài liệu
khóa XIV, Hồ sơ số 728, Cặp số 86, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.
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13. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2004
STT

Chỉ tiêu

1 Tốc độ tăng trưởng GDP
Giá trị sản xuất nông, lâm
2
nghiệp, thủy sản tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây
3
dựng tăng
Giá trị sản xuất các ngành dịch
4
vụ tăng
Cơ cấu kinh tế trong GDP:
+ Nông, lâm, ngư nghiệp
5
+ Công nghiệp, xây dựng
+ Dịch vụ

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính năm 2004 năm 2004
%
11,8
10,5
%

4,5

4,5

%

23,2

19,5

%

14,6

13

%
38,8
40,5
%
31,5
30,5
%
29,7
29
Vạn
6 Sản lượng lương thực có hạt
47,8
46
tấn
Giá trị sản phẩm trên 1ha canh Triệu
7
24,5
23
tác
đồng
Thu ngân sách nhà nước trên Tỷ
8
461,8
275,5
địa bàn
đồng
Số người được giải quyết việc
9
Người 16.220
15.000
làm
10 Tỷ lệ hộ nghèo
%
7,4
7,5
11 Mức giảm tỷ lệ sinh
%0
0,3
0,3
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
12
%
26,3
26,4
giảm xuống
Triệu
13 Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp
18,1
14
USD
Tỷ lệ hộ được dùng nước sạch
14
%
57
57
và nước sinh hoạt
Nguồn: Báo cáo số 139-BC/TU, ngày 6-1-2005, Tài liệu
khóa XIV, Hồ sơ số 730, Cặp số 86, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.
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14. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2005

Chỉ tiêu

STT

1 Tốc độ tăng trưởng GDP
2
3
4

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 2005 năm 2005

%

20,5

12

%

0,4

4,5

%

52,8

25

%

14,9

14

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

30,9

37

+ Công nghiệp, xây dựng

%

35,7

33

+ Dịch vụ

%

33,4

30

Vạn tấn

41,7

46

25,4

25

21,9

21

639

460

%

84

80

%

60

-

16.000

16.000

Giá trị sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp,
xây dựng tăng
Giá trị sản xuất các ngành dịch
vụ tăng
Cơ cấu kinh tế trong GDP:

5

6 Sản lượng lương thực có hạt
7

Giá trị sản phẩm trên 1ha canh Triệu
tác

8 Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp
9
10

Thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn
Hoàn thành mục tiêu cứng hóa
đường giao thông nông thôn

11 Kiên cố hóa kênh mương

đồng
Triệu
USD
Tỷ
đồng

12 Số người được giải quyết việc làm Người

6,2
13 Tỷ lệ hộ nghèo

%

Theo tiêu
chí năm
2005 là

658
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STT

Chỉ tiêu

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 2005 năm 2005
18,02%

14 Mức giảm tỷ lệ sinh

%0

0,59

0,3

15 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em

%

24,6

25

%

60

60

16

Tỷ lệ hộ được dùng nước sạch
và nước sinh hoạt

Nguồn: Báo cáo số 05-BC/TU, ngày 18-1-2006, Tài liệu khóa XIX,
Hồ sơ số 648, Cặp số 108, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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15. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006

STT

Chỉ tiêu

1

Tốc độ tăng trưởng GDP
Giá trị sản xuất nông, lâm
nghiệp, thủy sản tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp,
xây dựng tăng
Giá trị sản xuất các ngành
dịch vụ tăng

2
3
4

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính năm 2006 năm 2006
%
12,6
12
%

7,5

7,5

%

21

14

%

15,8

14

+ Công nghiệp, xây dựng

%

39

38

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

28

29

+ Dịch vụ

%

33

33

Vạn tấn

48,4

46

Cơ cấu kinh tế trong GDP:
5

6

Sản lượng lương thực có hạt

7

Giá trị sản phẩm trên 1ha
canh tác

Triệu
đồng

29,2

35

8

Kim ngạch xuất khẩu trực
tiếp

Triệu
USD

25,3

21

9

Thu ngân sách nhà nước trên
Tỷ đồng
địa bàn

878

650

67

65-70

16.200

16.000

10 Kiên cố hóa kênh mương
11

%

Số người được giải quyết việc
Người
làm

12 Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới

%

15

16

13 Mức giảm tỷ lệ sinh

‰

0,25

0,22

14 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em

%

23,5

<24

%

65,5

65

15

Tỷ lệ hộ được dùng nước sạch
và nước sinh hoạt

Nguồn: Báo cáo số 73-BC/TU, ngày 8-1-2007, Tài liệu khóa XIX, Hồ
sơ số 650, Cặp số 108, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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16. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

STT
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chỉ tiêu

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính
năm 2007 năm 2007
%
15
16

Tốc độ tăng trưởng GDP
Giá trị sản xuất nông, lâm
%
nghiệp, thủy sản tăng
Giá trị sản xuất công nghiệp,
%
xây dựng tăng
Giá trị sản xuất các ngành
%
dịch vụ tăng
Cơ cấu kinh tế trong GDP:
+ Công nghiệp, xây dựng
%
+ Nông, lâm, ngư nghiệp
%
+ Dịch vụ
%
Sản lượng lương thực có hạt
Vạn tấn
Giá trị sản phẩm trên 1ha Triệu
canh tác
đồng
Kim ngạch xuất, nhập khẩu
Triệu
Trong đó, kim ngạch xuất
USD
khẩu
Thu ngân sách nhà nước
Tỷ đồng
Kiên cố hóa kênh mương
%
Số người được giải quyết
Người
việc làm
Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí
%
mới
Mức giảm tỷ lệ sinh
%0
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
%
Tỷ lệ hộ được dùng nước
%
sạch và nước sinh hoạt

4,7

4,5

20,3

25

16

15

40
26
34
47,8

43
24
33
47

41,5

31

125

100

34,7

32

1.374,1
70

>1.000
>70

16.500

16.000

12

13

0,22
<22

0,22
<22

67

-
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Nguồn: Báo cáo số 122-BC/TU, ngày 4-1-2008, Tài liệu khóa XIX,
Hồ sơ số 652, Cặp số 109, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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17. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

1

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch

Chỉ tiêu

STT

tính

Tốc độ tăng trưởng GDP

năm 2008 năm 2008

%

18,9

>16

%

39,3

24 - 25

%

45,4

25

%

4,5

4,5

%

17

17 - 18

+ Công nghiệp, xây dựng

%

44

44

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

21

22

+ Dịch vụ

%

35

34

49,2

47

56,3

45

160,8

130

USD

48,2

35

Tỷ đồng

2.002

1.200

Người

17.200

16.500

11 Tỷ lệ hộ nghèo

%

8,91

<10

12 Mức giảm tỷ lệ sinh

‰

0,22

0,22

Giá
2

trị

sản

xuất

công

nghiệp, xây dựng tăng
- Trong đó, công nghiệp
Tốc độ tăng giá trị sản xuất

3

nông, lâm nghiệp, thủy sản
tăng

4

Tốc độ tăng giá trị sản xuất
các ngành dịch vụ tăng
Cơ cấu kinh tế trong GDP:

5

6
7

Sản lượng lương thực có hạt Vạn tấn
Giá trị sản phẩm trên 1ha

Triệu

canh tác

đồng

Kim ngạch xuất, nhập khẩu
8

Trong đó, kim ngạch xuất

Triệu

khẩu
9
10

662

Thu ngân sách nhà nước
Số người được giải quyết
việc làm
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Chỉ tiêu

STT

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính

năm 2008 năm 2008

13 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em

%

19,6

20,4

14 Kiên cố hóa kênh mương

%

79

75

%

72

70

15

Tỷ lệ hộ được dùng nước
sạch

Nguồn: Báo cáo số 122-BC/TU, ngày 4-1-2008, Hồ sơ số 655,
Cặp số 109, và Báo cáo số 262-BC/TU, ngày 21-1-2010, Hồ sơ số
657, Cặp số 110, Phông số 02, Tài liệu khóa XIX, Kho lưu trữ Tỉnh
ủy Ninh Bình.
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18. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

STT

Chỉ tiêu

1 Tốc độ tăng trưởng GDP
Giá trị sản xuất công nghiệp,
2 xây dựng tăng
Trong đó, công nghiệp tăng
Giá trị sản xuất nông, lâm
3
nghiệp, thủy sản tăng
Giá trị sản xuất các ngành
4
dịch vụ tăng
Cơ cấu kinh tế trong GDP:
+ Công nghiệp, xây dựng
5
+ Nông, lâm, ngư nghiệp
+ Dịch vụ
6 Sản lượng lương thực có hạt
Giá trị sản phẩm trên 1ha
7
canh tác
Kim ngạch xuất, nhập khẩu
8
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu
9 Thu ngân sách nhà nước
Số người được giải quyết
10
việc làm
11 Tỷ lệ hộ nghèo
12 Mức giảm tỷ lệ sinh
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
13
giảm xuống
Tỷ lệ hộ được dùng nước
14
sạch và nước sinh hoạt
15 Kiên cố hóa kênh mương

Đơn vị Thực hiện Kế hoạch
tính
năm 2009 năm 2009
%
15,35
>15
%

32,4

30

26,1

>26

%

2,92

4,0

%

20,2

20

%
%
%
Vạn tấn
Triệu
đồng
Triệu
USD
Tỷ đồng

47,05
17,93
35,02
50,3

46 - 47
18 - 19
35 - 36
>50

67,8

65

203
63,6
2.659

200
50
>1.900

Người

18.000

18.000

%
%0

6,87
0,22

<8,0
0,22

%

18,5

18,5

%

75

75

%

85

85

Nguồn: Báo cáo số 262-BC/TU, ngày 21-1-2010, Hồ sơ số 657,
Cặp số 110, Tài liệu khóa XIX, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy
Ninh Bình.
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19. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

Chỉ tiêu

STT

1 Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2010 năm 2010

%

16

>18

%

21,04

32

Trong đó: Công nghiệp

%

18,9

>35

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

3,02

3,0

+ Dịch vụ

%

21

21

+ Công nghiệp, xây dựng

%

47,3

48

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

16,2

16

+ Dịch vụ

%

36,5

36

20,7

20,5

Tốc độ tăng GTSX (giá cố
định 1994):
2

+ Công nghiệp, xây dựng

Cơ cấu kinh tế trong GDP:
3

4 GDP bình quân đầu người

Triệu
đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

19.200

6 Sản lượng lương thực có hạt

Vạn tấn

51,4

>50

7 Thu ngân sách

Tỷ đồng

3.046,8

>3.100

89,2

>70

8 Kim ngạch xuất khẩu
9 Khách du lịch

Triệu
USD
Nghìn
lượt
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3.275

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia
10

+ Mầm non

%

50,3

-

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

13,2

-

+ Trung học cơ sở

%

49

-

+ Trung học phổ thông

%

14,8

-

665
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Chỉ tiêu

STT
11
12

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề

13 Tỷ lệ hộ nghèo

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2010 năm 2010

%

17

%

28

%

12,27

<6,15

(tiêu chí mới) (tiêu chí cũ)

Tỷ lệ dân số được dùng
14

15

nước hợp vệ sinh
+ Khu vực nông thôn

%

80

-

+ Khu vực thành thị

%

90

-

%

87,59

-

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng
đạt trong sạch vững mạnh

Nguồn: Báo cáo số 262-BC/TU, ngày 21-1-2010, Hồ sơ số 657, Cặp
số 110, Tài liệu khóa XIX; Báo cáo số 07-BC/TU, ngày 9-2-2011,
Tài liệu khóa XX, Phông số 02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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20. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

Chỉ tiêu

STT

1 Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2011 năm 2011

%

16,1

16,02

+ Công nghiệp, xây dựng

%

26,8

18,55

Trong đó: Công nghiệp

%

48,1

20,5

%

2,5

2,5

%

15

21

+ Công nghiệp, xây dựng

%

49

48

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

15

14,2

+ Dịch vụ

%

36

37,8

25

24

Tốc độ tăng giá trị sản xuất
(giá cố định năm 1994)
2

+ Nông, lâm nghiệp, thủy
sản
+ Dịch vụ
Cơ cấu kinh tế trong GDP:
3

4 GDP bình quân đầu người

Triệu
đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

21.410

17.000

6 Sản lượng lương thực có hạt

Vạn tấn

51,4

49

7 Thu ngân sách

Tỷ đồng

3.392

2.950

263

100

3.600

3.500

8 Kim ngạch xuất khẩu
Khách du lịch
9

Triệu
USD
Nghìn
lượt

Trong đó: Khách du lịch lưu Nghìn
trú

lượt
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233,8

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
10 gia
+ Mầm non

%

55

55
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Chỉ tiêu

STT

11
12

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2011 năm 2011

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

20,5

20

+ Trung học cơ sở

%

58

53

+ Trung học phổ thông

%

14,8

25

%

16,4

16,5

%

31

31

%

9,86

10

+ Khu vực nông thôn

%

85

82

+ Khu vực thành thị

%

92

92

%

87,01

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề

13 Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới)
Tỷ lệ dân số được dùng nước
14

15

hợp vệ sinh

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đạt
trong sạch vững mạnh

86% trở
lên

Nguồn: Báo cáo số 07-BC-T, ngày 9-2-2011; Báo cáo số 73BC/TU, ngày 16-1-2012, Tài liệu khóa XX, Phông số 02, Kho lưu trữ
Tỉnh ủy Ninh Bình.
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21. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
Chỉ tiêu

STT

1 Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2012 năm 2012

%

11,05

14,5

+ Công nghiệp, xây dựng

%

11,4

16,6

Trong đó: Công nghiệp

%

14,6

18,5

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

2,05

2,0

+ Dịch vụ

%

13,8

15

+ Công nghiệp, xây dựng

%

46,35

48,5

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

15,3

14,5

+ Dịch vụ

%

38,34

37

28,8

31

Tốc độ tăng giá trị sản xuất
(giá cố định năm 1994)
2

Cơ cấu kinh tế trong GDP:
3

4 GDP bình quân đầu người

Triệu
đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

17.600

18.500

6 Sản lượng lương thực có hạt

Vạn tấn

51,1

48

7 Thu ngân sách

Tỷ đồng

2.593,3

2.850

450

265

3.750

4.000

268,5

250

8 Kim ngạch xuất khẩu
Khách du lịch
9

Triệu
USD
Nghìn
lượt

Trong đó: Khách du lịch lưu Nghìn
trú

lượt

MỤC LỤC
19934

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
10

gia
+ Mầm non

%

58

58

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

25,3

25
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NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Chỉ tiêu

STT

11
12

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2012 năm 2012

+ Trung học cơ sở

%

62

62

+ Trung học phổ thông

%

18,5

22

%

15,8

15,8

%

34

34

%

<8

9,3

+ Khu vực nông thôn

%

86

86

+ Khu vực thành thị

%

94

94

%

87

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề

13 Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới)
Tỷ lệ dân số được dùng nước
14

15

hợp vệ sinh

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng
đạt trong sạch, vững mạnh

86%
trở lên

Nguồn: Báo cáo số 73-BC/TU, ngày 16-1-2012; Báo cáo số 137BC/TU, ngày 28-12-2012, Tài liệu khóa XX, Phông số 02, Kho lưu
trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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22. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

Chỉ tiêu

STT
1

Tốc độ tăng trưởng GDP (giá

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2013 năm 2013

%

7,2

13,0

+ Công nghiệp, xây dựng

%

10,75

13,0

Trong đó: Công nghiệp

%

10,4

15,0

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

-0,63

2,0

+ Dịch vụ

%

8,81

16,0

+ Công nghiệp, xây dựng

%

42,91

46,5

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

14,24

14,0

+ Dịch vụ

%

42,85

39,5

31,5

34

so sánh năm 2010)
Tốc độ tăng giá trị sản xuất
(giá so sánh năm 2010)

2

Cơ cấu kinh tế trong GDP:
3

4

GDP bình quân đầu người Triệu
(giá hiện hành)

đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

18.490

18.000

6 Sản lượng lương thực có hạt

Vạn tấn

48,4

49

7 Thu ngân sách

Tỷ đồng

3,060

2.850

580,6

450 trở lên

4.398

4.000

252,8

288

65,3

62

8 Kim ngạch xuất khẩu
Khách du lịch
9

Triệu
USD
Nghìn
lượt

Trong đó: Khách du lịch lưu Nghìn
trú

lượt

MỤC LỤC
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Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
10 gia
+ Mầm non

%

671

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Chỉ tiêu

STT

11
12
13

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2013 năm 2013

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

30

30

+ Trung học cơ sở

%

66,9

66

+ Trung học phổ thông

%

22,2

25

%

15,2

15,2

%

36

37

%

5,56

7,0

+ Khu vực nông thôn

%

88

88

+ Khu vực thành thị

%

95

95

%

85,14

88

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề
Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí
2010)
Tỷ lệ dân số được dùng nước

14

15

hợp vệ sinh

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng
đạt trong sạch, vững mạnh

Nguồn: Báo cáo số 137-BC/TU, ngày 28-12-2012; Báo cáo số
315-BC/TU, ngày 17-1-2014, Tài liệu khóa XX, Phông số 02, Kho lưu
trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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23. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

STT
1

Chỉ tiêu
Tốc độ tăng trưởng GDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2014 năm 2014

%

9,83

9,8

+ Công nghiệp, xây dựng

%

17,8

13,0

Trong đó: Công nghiệp

%

24,3

14,0

%

2,1

2,0

%

9,5

9,5

+ Công nghiệp, xây dựng

%

46,08

43,17

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

13,94

13,52

+ Dịch vụ

%

39,98

43,31

35,4

37,0

Tỷ đồng

19,591

19.000

%

13,45

-

7 Sản lượng lương thực có hạt

Vạn tấn

50,9

50

8 Thu ngân sách

Tỷ đồng

3.151,8

2.760

750

600

Nghìn lượt

4.338

4.800

Nghìn lượt

313,2

275

(giá so sánh năm 2010)
Tốc độ tăng giá trị sản xuất
(giá so sánh năm 2010)

2

+ Nông, lâm nghiệp, thủy
sản
+ Dịch vụ
Cơ cấu kinh tế trong GDP:
3

4

GDP bình quân đầu người

Triệu

(giá hiện hành)

đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội
6

Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia
về nông thôn mới

9 Kim ngạch xuất khẩu
Khách du lịch
10 Trong đó: Khách du lịch lưu
trú

Triệu
USD

MỤC LỤC
19934

673

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2014 năm 2014

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia
11

12

13

14

+ Mầm non

%

71,3

65,6

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

43,3

36,0

+ Trung học cơ sở

%

73,2

69,0

+ Trung học phổ thông

%

25,9

29,6

%

14,5

14,6

%

38

38

%

3,92

<5

+ Khu vực nông thôn

%

89

89

+ Khu vực thành thị

%

97

97

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề
Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí
2010)
Tỷ lệ dân số được dùng

15

16
17

nước hợp vệ sinh

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng
đạt trong sạch, vững mạnh

%

Số lượng kết nạp đảng viên

Người

mới hằng năm

/năm

Ước đạt 70 85 trở lên
2.290

2.200 trở
lên

Nguồn: Báo cáo số 315-BC/TU, ngày 17-1-2014; Báo cáo số
388-BC/TU, ngày 12-1-2015, Tài liệu khóa XX, Phông số 02, Kho lưu
trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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24. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

STT

Chỉ tiêu
Tốc độ tăng trưởng GRDP

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2015 năm 2015

%

8,2

8,5 trở lên

%

15,1

15,8

Trong đó: Công nghiệp

%

18,8

23

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

2,1

2,1

+ Dịch vụ

%

9,31

10

3 + Công nghiệp, xây dựng

%

43,54

47,47

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

%

14,34

13,43

+ Dịch vụ

%

42,12

39,1

36,7

42,0

Tỷ đồng

21.791

20.000

Xã - %

24 xã

28,57%

97

-

4.379

3.219

974,4

830

6.000

4.500

1

(giá so sánh năm 2010)
Tốc độ tăng giá trị sản xuất
theo giá cơ bản (giá so sánh
năm 2010)

2 + Công nghiệp, xây dựng

Cơ cấu giá trị tăng thêm (theo
GRDP, giá hiện hành)

4

GRDP bình quân đầu người

Triệu

(giá hiện hành)

đồng

5 Vốn đầu tư toàn xã hội
6

Số xã - Tỷ lệ xã đạt chuẩn
Quốc gia về nông thôn mới

7 Giá trị sản xuất/ha canh tác
8 Thu ngân sách
9 Kim ngạch xuất khẩu
10 Khách du lịch

Triệu
đồng
Tỷ đồng
Triệu
USD
Nghìn
lượt

MỤC LỤC
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NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Chỉ tiêu

STT

Đơn vị

Thực hiện Kế hoạch

tính

năm 2015 năm 2015

Trong đó: Khách du lịch

Nghìn

417

360

Tỷ đồng

1.419

-

+ Mầm non

%

76,0

74

+ Tiểu học (mức độ 2)

%

50,0

50

+ Trung học cơ sở

%

76,0

74,6

+ Trung học phổ thông

%

25,9

40

%

14

14,2

%

40,0

40

+ Khu vực nông thôn

%

92,0

90

+ Khu vực thành thị

%

98,2

98

%

57,7

85 trở lên

Người

2.056

lưu trú
Doanh thu từ hoạt động du
lịch

lượt

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia
11

12
13

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng
Tỷ lệ lao động được đào tạo
nghề
Tỷ lệ dân số được dùng

14

nước hợp vệ sinh

Tỷ lệ các tổ chức cơ sở
15 đảng đạt trong sạch vững
mạnh
16

Số lượng kết nạp đảng viên
mới hằng năm

2.200 trở
lên

Nguồn: Báo cáo số 388-BC/TU, ngày 12-1-2015; Báo cáo số
22-BC/TU, ngày 8-1-2016, Tài liệu khóa XX và khóa XXI, Phông số
02, Kho lưu trữ Tỉnh ủy Ninh Bình.
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Trang
Lời Nhà xuất bản

5

Lời nói đầu

7
CHƢƠNG I

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH TỪ KHI T[I LẬP TỈNH
(1-4-1992) ĐẾN HẾT KHÓA XII
NHIỆM KỲ 1992 - 1996

9

Năm 1992

11

Năm 1993

28

Năm 1994

54

Năm 1995

74

Năm 1996 (đến tháng 3-1996)

91

CHƢƠNG II
NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIII,
NHIỆM KỲ 1996 - 2000
Năm 1996 (từ tháng 4-1996)

95
97

Năm 1997

113

Năm 1998

128

677

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH (1992 - 2015)

Năm 1999

150

Năm 2000

165
CHƢƠNG III

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIV,
NHIỆM KỲ 2001 - 2005

181

Năm 2001

183

Năm 2002

207

Năm 2003

221

Năm 2004

237

Năm 2005 (đến tháng 11)

255

CHƢƠNG IV
NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH KHÓA XIX,
NHIỆM KỲ 2005 - 2010

271

Năm 2005 (tháng 12)

273

Năm 2006

278

Năm 2007

299

Năm 2008

334

Năm 2009

353

Năm 2010 (đến tháng 11)

378

CHƢƠNG V
NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ
TỈNH NINH BÌNH KHÓA XX,
NHIỆM KỲ 2010 - 2015

678

397

Năm 2010 (từ tháng 11)

399

Năm 2011

408

MỤC LỤC

Năm 2012

441

Năm 2013

474

Năm 2014

502

Năm 2015

526
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