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Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Thay mặt UBND Tỉnh, Tôi xin báo cáo tóm tắt một số nét nổi bật về tình
hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
như sau:
Năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, địa phương, cộng đồng
doanh nghiệp và người dân... đã tạo thêm thuận lợi cho Tỉnh vượt qua khó khăn,
thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Tỉnh.
Trong năm qua, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều
lĩnh vực. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy hiệu quả của
đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo
hướng công nghệ cao, thực hiện cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, đảm bảo các
tiêu chuẩn VietGap, Global Gap... tiếp tục được nhân rộng, góp phần giảm chi phí
sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới dần
đi vào chiều sâu, tinh thần chăm chỉ, tự lực, hợp tác của người dân ngày càng thể
hiện mạnh mẽ thông qua mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn
mới. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản sau thu hoạch chưa được người dân quan tâm
đầu tư đúng mức, việc thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản còn hạn chế, các hợp tác
xã nông nghiệp chưa phát huy tốt vai trò đại diện cho hộ dân trong việc tiếp cận thị
trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nông sản.
Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các
sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao; lĩnh vực
thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển năng động, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 01
tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh tiếp tục được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao. Với nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, hình thành trung
tâm hỗ trợ, tư vấn chính sách tín dụng, phong trào khởi nghiệp đã và đang phát
triển mạnh mẽ, tạo được niềm tin, sự phấn khởi lan toả trong cộng đồng. Tuy
nhiên, việc áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp
còn hạn chế, quy mô sản xuất còn thấp, thiếu đội ngũ doanh nghiệp dẫn đầu
thực hiện vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; việc thu hút đầu
tư mới còn nhiều khó khăn do suất đầu tư công trình trên địa bàn cao…
Về phát triển du lịch, năm nay được đánh giá có nhiều khởi sắc, lượng khách
và doanh thu tăng gần 17% so với năm 2017. Ngoài các khu, điểm du lịch, đông
đảo du khách còn đến với Làng hoa Sa Đéc, tham quan vườn Quýt hồng Lai Vung,
làng nghề dệt chiếu Định Yên, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam... Tuy nhiên,
dịch vụ gia tăng trong hoạt động du lịch chưa thật sự phát triển nên chưa kích
thích du khách mạnh tay chi tiêu.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ giáo dục và
đào tạo bảo đảm đạt các chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo

cho gia đình chính sách được thực hiện chu đáo, kịp thời; chất lượng chăm sóc
sức khỏe Nhân dân từng bước được cải thiện; kết quả thực hiện công tác hỗ trợ
giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
mang lại kết quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được
nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề
còn thấp; thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện công lập từng
lúc còn bị người dân phản ánh; số lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi hết
hạn hợp đồng nhưng không về nước còn nhiều.
Các nhiệm vụ về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan
tâm thực hiện thường xuyên, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh
gọn, giảm đầu mối; nhiều dịch vụ công tiện ích được triển khai để giúp cho cá
nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, đặc biệt đã phối hợp
với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai Đề án thí điểm chuyển giao cho
Bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; các chỉ số PCI, PAPI,
PAR được duy trì và xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, việc sử dụng
và vận hành phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế, nhất là đối với cấp xã; dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa được thực hiện phổ biến, người dân và
doanh nghiệp chưa sử dụng nhiều...
Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt
chẽ. Qua công tác thanh tra, điều tra phát hiện 05 vụ với 16 người có dấu hiệu tội
phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng một số đơn vị
chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật
về phòng, chống tham nhũng; việc tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan còn ít…
Năm 2018, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tăng về số
lượt tiếp công dân và số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Phần lớn là các vụ, việc
khiếu nại cũ và đơn gửi trùng lấp (chiếm 43% tổng số đơn tiếp nhận). Toàn tỉnh đã
giải quyết đạt 92,4% tổng số vụ, việc thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, do nhận
thức pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo của người dân còn hạn chế, một số
trường hợp mặc dù người dân hiểu rõ các quy định pháp luật, song vẫn cố tình
không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật.
Tình hình an ninh trật tự tiếp tục ổn định, tạo môi trường thuận lợi thu hút
đầu tư. Tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án
đạt 91%; tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và bị thương; không để
xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Tuy nhiên, tội phạm giết người, cố ý
gây thương tích do nguyên nhân xã hội còn ở mức cao, tình hình thanh thiếu
niên vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra nhiều.
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, qua phân tích, đánh giá
tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực hiện của các
ngành, lĩnh vực, kết hợp với mục tiêu phấn đấu thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh
thông qua tại kỳ họp này phương án tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%. Để thực hiện
đạt hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND Tỉnh xác định 08 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện.
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Để có cái nhìn sinh động hơn về bức tranh kinh tế - xã hội của Tỉnh trong
năm 2018 và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, kính
mời quý đại biểu, khách dự xem qua đoạn video clip sau đây./.
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- Các đại biểu dự Hội nghị;
- Lưu: VT, TH (Phong).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

3

