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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 9 năm 2021

V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin
phục vụ tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh

Kính gửi: - Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Sở Giao thông Vận tải,
- Sở Khoa học và Công nghệ,
- Sở Công thương,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Y tế,
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Để chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh
Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động triển
khai biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh
25 năm qua.
Kính đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin về các lĩnh vực phụ
trách để phục vụ công tác biên soạn chính xác, kịp thời (có đề cương gợi ý kèm
theo công văn này; các thông tin, số liệu chốt đến thời điểm tháng 6/2021 và ước
đạt đến tháng 9/2021).
Nội dung thông tin cung cấp các đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trước ngày 07/10/2021.
Trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp, nếu có vướng mắc đề
nghị kịp thời thông tin về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Tuyên truyền Tổng hợp theo số điện thoại 02713.879.942, hoặc gặp đồng chí Lê Thành Trung
theo số điện thoại 0977.099.644).
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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Hà Anh Dũng

ĐỀ CƯƠNG
Phối hợp cung cấp thông tin về những thành tựu nổi bật
của tỉnh Bình Phước sau 25 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022)
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Tổng số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn tỉnh? Tổng số đảng viên
từ 30 tuổi đảng trở lên? Trung bình hàng năm kết nạp được bao nhiêu đảng viên?
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm?
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo chuyên môn
nghiệp vụ và lý luận chính trị?
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử tham gia các lớp bồi
dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ?
- Trong giai đoạn 2016 - 2020: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định luân
chuyển, điều động, biệt phái được bao nhiêu lượt cán bộ? Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
được bao nhiêu lượt cán bộ?
- Kết quả công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua?
2. Sở Kế hoạch - Đầu tư
- Tổng thu ngân sách năm 2021.
- Thu nhập bình quân đầu người.
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp.
- Số lượng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh? Tỷ lệ lấp đầy?
- Tổng số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh? Tổng số vốn đăng ký? Số
doanh nghiệp FDI đăng ký mới trong 02 năm 2020 và 2021?
- Tổng số doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (trong
đó, doanh nghiệp quốc doanh là bao nhiêu? Doanh nghiệp ngoài quốc doanh là bao
nhiêu? Các cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ?)?
- Số doanh nghiệp đăng ký mới trong 02 năm 2020 và 2021? Đã tạo việc làm
cho bao nhiêu ngàn người trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - dịch vụ?
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ?
- Tổng kim ngạch xuất khẩu? Kim ngạch nhập khẩu?
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Số lượng các Trung tâm nhân giống các loại cây trồng, vật nuôi trên địa
bàn tỉnh?
- Việc phát triển và hình thành các vùng chuyên canh tập trung (Liệt kê số
lượng, quy mô, phân bố ở đâu?)

- Việc phát triển và hình thành các mô hình chăn nuôi tập trung (Liệt kê số
lượng, quy mô, phân bố ở đâu, chủng loại vật nuôi?)
- Các sản phẩm thế mạnh của tỉnh phục vụ xuất khẩu? Tổng giá trị xuất
khẩu?
- Việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:
+ Tổng số xã, huyện triển khai thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới (có
đánh giá so sánh với Nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2020 và 6 tháng đầu
năm 2021)
+ Các mô hình hay xây dựng nông thôn mới trong cần được nhân rộng?
+ Đánh giá tác động việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Sở Giao thông - Vận tải
- Tổng số các tuyến đường trên địa bàn tỉnh (tính cả các tuyến đường quốc
lộ), trong đó:
+ Tuyến tỉnh là bao nhiêu tuyến? Tổng số chiều dài km? Loại đường?
+ Tuyến huyện là bao nhiêu tuyến? Tổng số chiều dài km? Loại đường?
+ Tuyến xã là bao nhiêu tuyến? Tổng số chiều dài km? Loại đường?
- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2019, ra chỉ tiêu mỗi năm
xây dựng 1.000km đường nông thôn theo cơ chế đặc thù?
5. Sở Công thương
- Tổng số trạm biến áp của tỉnh (220KV, 110KV, trạm biến áp phân phối điện)?
- Tổng số chiều dài đường dây truyền tải điện (số km đường dây hạ thế và
trung thế)?
- Tổng sản lượng điện thương phẩm? Trong đó, tổng sản lượng điện phục vụ
cho sản xuất là bao nhiêu? Điện phục vụ cho sinh hoạt là bao nhiêu?
- Tổng doanh thu ngành điện đạt bao nhiêu tỷ đồng?
- Tổng số khách hàng dùng điện? đạt tỷ lệ…%?
6. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tổng số đề tài, dự án được triển khai trong giai đoạn 1997 đến nay? Tập
trung vào các lĩnh vực gì? Tổng số đề tài, dự án được ứng dụng phục vụ sản xuất
và đời sống?
- Tổng kinh phí dành cho công tác nghiên cứu, phát triển khoa học - công
nghệ giai đoạn 1997 đến nay? Trong đó, giai đoan 2015- 2020 đạt bao nhiêu tỷ
đồng?
- Liệt kê một số đề tài, dự án được ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống
đạt hiệu quả cao, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

- Kết quả việc ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản
xuất và đời sống trong giai đoạn 1997 đến nay?
7. Sở Thông tin và Truyền thông
- Số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông?
- Số lượng thuê báo điện thoại? tỷ lệ thuê bao…./100 dân?
- Tổng số trạm phát sóng di động trên địa bàn tỉnh?
- Hạ tầng Internet bằng công nghệ 4G, 5G? Tổng số thuê bao Internet của tỉnh?
- Tổng số bưu cục trên địa bàn tỉnh (số lượng bưu cục cấp I, II, III)?
8. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổng số trường công lập trên địa bàn tỉnh, trong đó:
+ Số trường mần non? Số lượng học sinh? Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý?
+ Số trường tiểu học? Số lượng học sinh? Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý?
+ Số trường THCS? Số lượng học sinh? Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý?
+ Số trường THPT? Số lượng học sinh? Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý?
+ Tổng số trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh?
- Số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (quốc tế, toàn
quốc, cấp tỉnh, cấp huyện):
+ Năm học 2019 - 2020?
+ Năm học 2020 - 2021?
+ Liệt kê một số trường tiêu biểu?
- Kết quả công tác đổi mới giáo dục giai đoạn 2016 - 2021?
9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Tổng số hồ sơ người có công của tỉnh quản lý? Số người có công đang
hưởng chế độ?
- Từ năm 2016 đến nay:
+ Số lượng nhà tình nghĩa cho người có công được xây mới, sửa chữa? Tổng
trị giá là bao nhiêu?
+ Số sổ tiết kiệm được trao tặng? Tổng trị giá là bao nhiêu?
+ Số lượng người có công đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng
dưỡng? Số lượng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang còn sống?
- Tổng số hài cốt liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Campuchia và tại các địa
phương trong tỉnh đã được quy tập qua các giai đoạn?
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới trên địa bàn tỉnh?

- Kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ cho các
đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Tổng số hồ sơ được
tiếp nhận? Số hồ sơ đã được giải quyết? Tổng số tiền hỗ trợ?
- Tổng số trường, cơ sở dạy nghề cho người lao động?
- Số lượng lao động đã qua đào tạo nghề trong giai đoạn 2016 đến nay? Tỷ
lệ lao động đã qua đào tạo nghề?
- Tổng số lao động được giải quyết việc làm của tỉnh trong giai đoạn 2016
đến nay?
- Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị? Tỷ lệ sử dụng lao động ở nông thôn?
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy sinh dưỡng?
10. Sở Y tế
- Tổng số bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh? Tổng số giường bệnh?
- Số lượng bệnh viện tư nhân, bệnh viện quân - dân y trên địa bàn tỉnh?
- Tổng số phòng khám trên địa bàn tỉnh?
- Tổng số cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh?
- Công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện?
- Tỷ lệ các Trạm y tế tuyến xã có bác sỹ?
- Tỷ lệ các Trạm y tế tuyến xã đạt chuẩn quốc gia về y tế?
11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tổng số nhà thi đấu đa năng của tỉnh? Trong đó, cấp tỉnh là bao nhiêu, cấp
huyện và tương đương là bao nhiêu?
- Tổng số sân cỏ nhân tạo, sân quần vợt trên địa bàn tỉnh (số lượng cụ thể
từng loại)?
- Tổng số hồ bơi, cơ sở kinh doanh có hồ bơi trên địa bàn tỉnh?
- Tổng số nhà văn hóa ở khu phố, thôn, ấp?
- Tỷ lệ người dân, hộ gia đình thường xuyên tham gia luyện tập thể thao?
- Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có các đội, nhóm thường xuyên tham gia
luyện tập thể thao?
- Tỷ lệ số hộ gia đình, khu dân cư được công nhận văn hóa hàng năm?
- Tổng số huấn luyện viên, vận động viên, số lượng các môn thể thao thành
tích cao của tỉnh (số lượng cụ thể từng loại)?
- Hàng năm, các đội tuyển của tỉnh cung cấp cho đội tuyển quốc gia bao
nhiêu vận động viên?
- Kết quả thi đấu của đoàn thể thao Bình Phước những năm gần đây (nêu cụ
thể tên và kết quả từng giải đấu mà tỉnh tham gia)./

