UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36/BC-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT
Một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
và công tác chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết năm 2019
(phục vụ buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình)
I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
của HĐND Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với sự nỗ lực của cả hệ
thống chính trị, sự đồng thuận chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng
lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2018 tiếp tục giữ đà tăng
trưởng khá, thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Tỉnh đã đề ra.
Đến nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt kế
hoạch. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 03 năm (2016 - 2018)
ước đạt 6,42%/năm (tương đương mức tăng trưởng chung của cả nước giai đoạn
này là 6,51%/năm). Đến cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,91% và
giá trị GRDP đạt hơn 48.000 tỷ đồng, Đồng Tháp đứng nhóm đầu về tốc độ tăng
trưởng và sự lớn mạnh về quy mô của nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực
đồng bằng sông Cửu Long. GRDP bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, tăng
1,27 lần so với năm 2015. Trong năm qua, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả
quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:
1. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy hiệu quả của
đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ
trợ để nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa
học - kỹ thuật vào sản xuất. Tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 6,07%,
tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều
năm trở lại đây.
Đến nay, đã thành lập 64 Hội quán (trong đó có 11 Hội quán đã thành lập
Hợp tác xã) gắn với từng ngành hàng đặc trưng của địa phương. Điều vui mừng
trong năm nay khi lần đầu tiên, Đồng Tháp đạt kim ngạch xuất khẩu gạo và cá tra
vượt trên 1 tỷ USD, đóng góp vào thành tích xuất khẩu nông sản chung của cả nước.
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, mô hình Nhà nước hỗ trợ vật
tư, người dân đóng góp ngày công lao động. Đến cuối năm 2018, Đồng Tháp có
48/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh tiếp tục được cộng đồng doanh
nghiệp đánh giá cao. Đồng Tháp có 10 năm liên tục nằm trong nhóm các tỉnh,
thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng PCI, có chất lượng điều hành cao nhất nước.
UBND Tỉnh đã chủ động rà soát, khắc phục nhanh những hạn chế về môi trường
đầu tư, nhất là lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng ..., bảo đảm môi trường kinh
doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Đồng thời, 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. Trong năm 2018, đã
chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 31
dự án với tổng vốn đăng ký 2.403 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án FDI); có 571
doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 3.600 tỷ đồng, nâng tổng số
doanh nghiệp thực tế đang hoạt động lên 3.737 doanh nghiệp.
3. Năm 2018, hoạt động du lịch được đánh giá là có nhiều khởi sắc, lượng
khách và doanh thu tăng trên 16% so với cùng kỳ. Ngoài các địa điểm du lịch chính,
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,…
4. Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu các tỉnh trong khu vực về công tác đưa lao
động đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ chú trọng lựa chọn đối tác và trực tiếp đến
khảo sát các đơn hàng trước khi ký hợp đồng, phần lớn người lao động đều có việc
làm, thu nhập phù hợp, từ đó kích thích người dân tiếp tục đăng ký đi làm việc
nước ngoài ngày càng nhiều. Trong năm 2018 đã có 2.007 lao động xuất cảnh đi
làm việc ở nước ngoài (đạt 200,7% kế hoạch). Kết quả này cho thấy chủ trương
đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là phù hợp với thực tế địa phương trong giai
đoạn hiện nay.
5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, giáo dục và đào tạo
tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng; có thêm 09 trường đạt chuẩn
quốc gia, nâng tổng số lên 250 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Công tác
an sinh xã hội và hỗ trợ giảm nghèo được quan tâm thực hiện thường xuyên, tỷ lệ
hộ nghèo giảm 1,83%, hiện còn 4,28%. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe
Nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt
82,4%; nguồn nhân lực y tế được cải thiện, nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới được
triển khai thực hiện. Tỉnh đã khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
có quy mô 700 giường bệnh, với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Các hoạt
động văn hóa, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thụ
hưởng văn hoá tinh thần của Nhân dân.
6. Công tác cải cách hành chính được Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với
nhiều mô hình hiệu quả. Nổi bật, Tỉnh 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 vừa ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần VNG về
khai thác ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
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Bên cạnh đó, việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân, báo
đài thông qua nhiều kênh tiếp nhận như: Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, mạng xã hội
facebook, đường bưu chính được UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét,
giải quyết nhanh chóng. Gần 03 năm thực hiện, qua các kênh tương tác này đã tiếp
nhận trên 1.000 lượt ý kiến. Tất cả nội dung kiến nghị đều được UBND Tỉnh giải
quyết thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận từ các tổ chức, cá nhân có liên quan.
7. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục ổn
định, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
II. CÔNG TÁC CHĂM LO CHO NHÂN DÂN VUI XUÂN, ĐÓN TẾT
NĂM 2019
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, trước Tết, Tỉnh uỷ, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban,
ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ
chức các đoàn đi thăm hỏi và chúc Tết các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang
đang thực thi nhiệm vụ, cán bộ về hưu, đặc biệt đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và
tặng 61.851 suất quà cho gia đình người có công với tổng số tiền 11,7 tỷ đồng,
60.563 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng, 59.026 suất quà cho
đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng, 8.595 suất quà cho người cao
tuổi với tổng số tiền 502 triệu đồng, 10.723 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui
Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
III. KIẾN NGHỊ
1 Dự án

uốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà

Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 969/QĐBGTVT ngày 30/3/2016 với tổng mức đầu tư là 848,428 tỷ đồng, thời gian thực
hiện năm 2016-2018 (Dự án đã lựa chọn nhà thầu năm 2016 theo hình thức hợp
đồng EC; thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cầu của dự án đã phê duyệt và chuẩn
bị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường . Tuy nhiên đến nay Dự án
vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và
thi công. Đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí vốn cho Dự án.
2. Dự án

uốc lộ 30 đoạn tu ến t ánh thành phố C o L nh

Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2923/QĐBGTVT ngày 26/9/2008, với chiều dài khoảng 14 km, tổng mức đầu tư 660 tỷ
đồng (khối lượng đã hoàn thành khoảng 40% tổng mức đầu tư của dự án là
254,76/660 tỷ đồng . Tuy nhiên Dự án thuộc diện đình hoãn, giãn tiến độ theo
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đến nay đã thi công đến điểm dừng kỹ
thuật (phần nền đường đã thực hiện nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa đạt cao độ cần
thiết so với mực nước lũ hàng năm của địa phương, công trình dễ bị hư hỏng, sạt lở
trong mùa mưa, bão, hiện gây nhiều bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, tác động xấu
đến sản xuất, đời sống của cả khu vực . Đồng thời, hiện nay lưu lượng giao thông
trên tuyến Quốc lộ 30 An Hữu - Cao Lãnh tăng đột biến khi cầu Cao Lãnh và
tuyến nối đưa vào sử dụng, dự kiến sẽ còn tăng cao khi cầu Vàm Cống hoàn thành.
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Để hạn chế lãng phí và giảm áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 30 An
Hữu - Cao Lãnh, đề nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục bố trí vốn cho Dự án./.
Nơi nhận:
- Các đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, TH (Phong .
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