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Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
(Phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND Tỉnh khóa IX)
I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC
Trong điều kiện kinh tế - xã hội có sự thay đổi nhanh chóng, nhiều khó
khăn mới phát sinh, nhưng với sự nỗ lực, tập trung của cả hệ thống chính trị,
cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn Tỉnh nên việc thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khởi sắc, hầu hết các ngành sản
xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống của Nhân dân được
bảo đảm. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%. Kết quả cụ thể như sau:
1. Kinh tế nông nghiệp có nhiều khởi sắc
UBND Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình
sản xuất tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất
để nâng cao giá trị nông sản. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp không ngừng phát
triển, đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả.
Mặc dù, giá lúa xuống thấp ngay thời điểm bước vào thu hoạch rộ vụ Đông
Xuân, bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở một số địa phương trong cả nước
đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhưng ước
giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt gần 16.600 tỷ đồng, tăng 1.022 tỷ
đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa
phương đã duy trì và phát triển nhiều mô hình hay, hiệu quả, phát huy nội lực
của cộng đồng, thu hút sự tham gia tích cực của người dân, các tổ chức xã hội,
nhà tài trợ, từ đó góp phần thay đổi dần diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh
có 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,2%); 02 xã cơ
bản đạt 19/19 tiêu chí; 10 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 50 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí
và 02 xã đạt 11 tiêu chí.
Mô hình Hội quán phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phát huy được vai
trò huy động cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới và tăng cường hợp tác,
liên kết trong sản xuất thông qua hình thức tập hợp nông dân, thương nhân trên tinh
thần tự nguyện, làm tiền đề quan trọng để hình thành các hợp tác xã. Đến nay, đã
có 71 Hội quán nông dân được thành lập và 14 hợp tác xã được thành lập theo Luật
Hợp tác xã năm 2012 từ mô hình Hội quán, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp
đang hoạt động ổn định lên 164 hợp tác xã.
Để thực hiện chủ trương tri thức hoá nông dân, thay đổi tư duy sản xuất
nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền sản
xuất hiện đại, Tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng chương trình, kế
hoạch tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và tư duy làm kinh tế nông nghiệp

cho nông dân. Đây được xem là giải pháp căn cơ để đưa nông nghiệp tỉnh nhà
phát triển bền vững, nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
2. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá
Các ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh,
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên hầu hết sản phẩm ngành công
nghiệp đều có chỉ số tăng trưởng khá. Ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần
29.740 tỷ đồng, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm 2018.
3. Môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
Với phương châm “đồng hành cùng doanh nghiệp”, thời gian qua, Tỉnh đã
nỗ lực tạo lập và duy trì nhiều kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời lắng nghe, hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Năm 2018,
Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 2 (tăng 01 bậc so với năm 2017) trong bảng xếp
hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và là tỉnh duy nhất có 11 năm liên
tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành cao nhất nước. Để duy trì kết quả
này, Tỉnh tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ để đáp lại sự kỳ vọng của cộng
đồng doanh nghiệp, trong đó đã chỉ đạo xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh các sở, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) và sẽ triển khai
đánh giá trong năm 2019.
Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã chấp thuận chủ trương và cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư mới cho 11 dự án, với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, Tỉnh đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất,
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đăng ký nhãn hiệu và phát triển thương hiệu
các sản phẩm đặc trưng; đã có 167 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn
đăng ký 1.326 tỷ đồng.
4. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 45.270 tỷ đồng, tăng 6,94%
so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 528 triệu USD, tăng gần
22% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó các sản phẩm ngành may mặc, thủy sản
chế biến, bánh phồng, bánh kẹo, ngũ cốc đều tăng, chỉ riêng mặt hàng gạo xuất
khẩu giảm mạnh (giảm 21,37% so với cùng kỳ năm 2018). Nguyên nhân do nhu
cầu từ các thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt Nam giảm, Trung Quốc tiếp
tục áp thuế nhập khẩu gạo ở mức cao.
Tỉnh đang đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng trái cây. Ngoài trái nhãn của Châu
Thành, xoài Cao Lãnh cũng đã có mặt tại thị trường Mỹ, tiếp tục khẳng định chất
lượng và thương hiệu của nông sản Đồng Tháp.
Du lịch Đồng Tháp tiếp tục tạo được dấu ấn đột phá, không chỉ xếp thứ 3
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về số lượng du khách mà còn phát triển
mạnh loại hình du lịch cộng đồng, nhiều gia đình đã mạnh dạn mở cửa vườn cây
ăn trái đón khách tham quan và làm du lịch homestay (hiện có 73 điểm phát
triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh). Trong 6 tháng đầu năm, ước tổng lượt
khách đến tham quan, du lịch khoảng 1,95 triệu lượt người, tăng 2,6% so với
cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 500 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm
2018.
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5. Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán
Tính đến ngày 30/4/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.238 tỷ
đồng, bằng 45,7% dự toán năm (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018). Chi cân
đối sách địa phương đạt 4.257 tỷ đồng, đạt 39% dự toán năm.
Ước trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt
4.265 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018). Chi
cân đối sách địa phương đạt 5.920 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm.
Hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển khá, bảo đảm cung cấp đủ vốn phục
vụ cho phát triển kinh tế và thực hiện các mục tiêu xã hội.
6. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám,
chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ
nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được
quan tâm thực hiện kịp thời. Chương trình du học theo hình thức vừa học, vừa
làm tại Đài Loan phát huy hiệu quả tốt (lũy kế đến nay có 429 du học sinh tỉnh
Đồng Tháp tham gia chương trình). Công tác đưa lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt trên 82% kế hoạch (tính đến ngày 08/5/2019,
đã có 822 lao động xuất cảnh). Hiện nay, Tỉnh đang triển khai thị trường mới (Ba
Lan) và đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.
7. Công tác cải cách hành chính của Tỉnh phát huy hiệu quả
Công tác cải cách hành chính được Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với
nhiều mô hình hiệu quả, nổi bật là Tỉnh đã tiên phong thực hiện mô hình Hẹn giờ
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà và chuyển giao một
số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp, giảm tải cho bộ máy Nhà nước và không để cán bộ,
công chức có điều kiện nhũng nhiễu. Ngoài ra, Tỉnh đã khai thác ứng dụng Zalo
trong giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tra cứu tình
trạng giải quyết hồ sơ thông qua ứng dụng này. Nhờ đó, Chỉ số cải cách hành
chính của Tỉnh năm 2018 được cải thiện rõ nét khi lần đầu vươn lên vị trí thứ 3/63
tỉnh, thành phố trong cả nước.
Công tác tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện. Nhiều cơ quan và đơn
vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giúp hoạt động hiệu
quả hơn. Tuy nhiên, số lượng tổ chức, cá nhân chủ động tiếp cận với dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn tương đối ít. Nguyên nhân do người dân vẫn
còn thói quen gửi hồ sơ trực tiếp đến nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính, công tác tuyên truyền của các ngành, cấp cấp chưa thực sự sâu,
sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.
8. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định
Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng, nhất là quan hệ hợp tác hữu
nghị với tỉnh Prây-veng, Vương quốc Campuchia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự
khu vực biên giới. Ngày 26/5/2019, Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Việt Nam
và Campuchia có hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong phát triển kinh tế của
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Tỉnh khi phương tiện vận tải 02 nước sẽ qua lại một cách thuận lợi, nhanh chóng
thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) và cửa khẩu Bontia
Chacrây (Prây-veng) thay vì phải mất phí trung chuyển như trước đến nay.
Tuy nhiên, tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp
luật về môi trường vẫn còn xảy ra nhiều, đặc biệt tội phạm ma tuý với tỷ lệ
thanh, thiếu niên vi phạm chiếm khá cao. Ở khu vực biên giới, dự kiến thời gian
tới, tình trạng Việt Kiều về quê sinh sống ngày càng nhiều, đây là vấn đề UBND
Tỉnh đặc biệt quan tâm theo dõi để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm
2019, UBND Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo một số nội dung chủ yếu sau đây:
1. Các sở, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp
tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi
nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung thực hiện các giải
pháp thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Liên kết phát
triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; lập Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020; triển khai xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 (phục vụ xây dựng văn kiện
Đại hội Đảng bộ Tỉnh); triển khai áp dụng Bộ Chỉ số Đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, ngành Tỉnh và UBND huyện thị xã, thành phố (DDCI) để đánh giá
kết quả thực hiện năm 2018; vận hành Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi
nghiệp hoạt động có hiệu quả; rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đã đăng
ký đầu tư để có giải pháp thúc đẩy.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành
và UBND cấp huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh trên cây
trồng, vật nuôi; định hướng, phát huy hiệu quả trong sử dụng đất nông nghiệp; tập
trung rà soát, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch tái cơ cấu ngành
chăn nuôi theo lộ trình; phối hợp với các địa phương có liên quan triển khai thực
hiện Đề án cá trá giống 03 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2020.
4. Sở Công Thương có giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của Tổ
thông tin và Phân tích thị trường Nông sản để đáp ứng yêu cầu định hướng cho
nông dân sản xuất theo tín hiệu của thị trường.
5. Sở Tài chính đôn đốc thu hồi nợ vay tôn nền cụm, tuyến dân cư và kiên
cố hóa kênh mương để thanh toán các khoản nợ vay đúng hạn; hạn chế phát sinh
nợ tạm ứng mới và kiên quyết xử lý dứt điểm nợ tạm ứng ngân sách của các
ngành, các cấp đã kéo dài qua các năm.
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6. Cục Thuế tiến hành rà soát, lập hồ sơ phân loại nợ đọng thuế theo nhóm
nợ khó thu và có khả năng thu, đồng thời tập trung xử lý, cương quyết thu hồi nợ
đọng thuế đối với nhóm nợ có khả năng thu theo đúng quy định pháp luật.
7. Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án được giao vốn năm 2019, thực hiện tốt chế độ báo cáo định
kỳ, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với
các trường hợp vượt thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư phát huy hơn nữa vai
trò của đội ngũ thanh tra chuyên ngành để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và
hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành
quản lý.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương tăng cường công
tác quản lý về môi trường giáo dục, xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học
đường; tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm trong dịp hè; tăng cường
kiểm tra cơ sở vật chất trường học; chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
2018 - 2019 và triển khai công tác chuẩn bị cho năm học 2019 - 2020.
9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng đào
tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
theo hợp đồng. Thống kê số lượng lao động đã hết thời hạn hợp đồng nhưng cư
trú bất hợp pháp tại nước ngoài, có giải pháp hiệu quả vận động số lao động này
trở về nước.
10. Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng đến
tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tăng cường sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Thông tin
Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ tổ chức và cá nhân thực hiện các dịch vụ
công trực tuyến một cách hiệu quả.
11. Công an Tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan và UBND cấp huyện chỉ
đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội; tổ chức triệt phá các vụ án ma túy, không để xâm nhập vào địa
bàn Tỉnh.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương
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