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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: 115 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH HÀNH ðỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và
Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về
thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung
ương ðảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045.
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế
hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
ngày 22/10/21018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa
XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam ñến năm 2030, tầm nhìn
ñến năm 2045; trên cơ sở Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
ðảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam ñến năm
2030, tầm nhìn ñến năm 2045, ñể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
của Ban chấp hành Trung ương ðảng, Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành ñộng với
những nội dung sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
1. Mục ñích
Xác ñịnh cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ñể các cấp, các
ngành và ñịa phương trong tỉnh triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả khai
thác, sử dụng nguồn lực và phát huy tối ña tiềm năng, lợi thế vùng biển mang lại,
ñảm bảo phù hợp với quan ñiểm, mục tiêu và ñịnh hướng phát triển ñược ñề ra trong
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương ðảng,
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU
ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Yêu cầu
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế
hoạch ñến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong tư
tưởng, nhận thức của Chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng

