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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính
phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019
______
Thực hiện Công văn số 1510/BKHĐT-TH ngày 12/3/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 01/01/2019 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng
đầu năm 2019, UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY
01/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành
Quyết định 07/QĐ-UBND-HC và Quyết định 10/QĐ-UBND-HC(1) để cụ thể hoá
thực hiện các nội dung của nghị quyết, trong đó xác định rõ tiến độ thực hiện và
phân công đơn vị chủ trì thực hiện; giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho
các ngành, địa phương; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách
nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. Xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kịch bản tăng trưởng theo từng
quý. Phân công cho các ngành, các địa phương bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm
vụ để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức thực
hiện với quyết tâm cao ngay từ đầu năm 2019. Kết quả triển khai thực hiện trong
3 tháng đầu năm được đánh giá cụ thể tại Phụ lục I đính kèm.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ 3 THÁNG ĐẦU
NĂM 2019
1. Kinh tế nông nghiệp trong những tháng đầu năm cơ bản ổn định
Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, Tỉnh thường xuyên quan tâm đề ra các giải pháp nhằm định hướng
chuyển đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân theo lộ trình. Bên cạnh
việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để nhân rộng các mô hình sản xuất
tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến khích sản xuất
tập trung và hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu năm
2019, Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (2) nhằm đẩy mạnh kết nối hợp tác, liên kết sản
xuất và tiêu thụ giữa người nông dân và doanh nghiệp. Tập trung vào công tác tổ
chức lại sản xuất để sản xuất theo hướng an toàn góp phần nâng cao giá trị sản
(1)

. (1) Quyết định số 07/QĐ-UBND-HC ngày 03/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành những nhiệm vụ chủ yếu điều hành
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2019; (2) Quyết định số 10/QĐ-UBND-HC ngày 04/01/2019
của UBND Tỉnh về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2019...
(2)
. Áp dụng liên kết cho các ngành hàng: lúa, xoài, nhãn, cây có múi (quýt, cam, chanh, bưởi), rau sạch chuyên canh, sen,
hoa kiểng, vịt, heo, bò, nấm rơm sạch, thủy sản (cá tra giống, cá sặc rằn, cá điêu hồng, cá lóc).

phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh (3). Đồng thời, Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, khoa học - công nghệ(4) đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp để dẫn dắt sản xuất theo tín hiệu thị trường.
Tình hình sản xuất nông nghiệp trong những tháng đầu năm có nhiều tín
hiệu khởi sắc. Ước giá trị sản xuất ngành trồng trọt (giá so sánh năm 2010) đạt
10.896 tỷ đồng (tăng 882 tỷ đồng so với cùng kỳ). Riêng đối với ngành hàng lúa,
do tác động tích cực từ thực hiện chủ trương xã lũ để lấy phù sa, giảm áp lực và
vệ sinh đồng ruộng, nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc nhân rộng các mô
hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất(5) nên mặc dù vụ lúa Đông Xuân
2018 - 2019, diện tích xuống giống chỉ đạt 205.800 ha (giảm 504 ha so với cùng
kỳ do một số khu vực chuyển sang trồng cây ăn trái) nhưng ước sản lượng lúa đạt
hơn 1,36 triệu tấn (tương đương so với cùng kỳ năm 2018), lợi nhuận bình quân
dao động đạt 11 - 15 triệu đồng/ha. Vụ lúa Hè Thu đang xuống giống tại các địa
phương (đạt 100.000 ha/ kế hoạch 190.000 ha). Ước giá trị sản xuất ngành hàng
lúa gạo đạt 7.329 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010).
Các địa phương đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây
ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời tiếp tục xây dựng các mô hình sản
xuất sạch, an toàn để nâng cao giá trị nông sản như: mô hình sản xuất xoài
VietGAP ở xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh với quy mô 40 ha; mô hình sản
xuất nhãn VietGAP ở xã An Phú Thuận và xã An Khánh, huyện Châu Thành với
quy mô 49 ha. Ước giá trị sản xuất cây ăn trái (theo giá so sánh 2010) đạt 1.469
tỷ đồng. Riêng đối với ngành hàng xoài, ngoài việc tập trung đầu tư hạ tầng kỹ
thuật, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất như cải
tạo giống, xử lý để ra hoa rải vụ, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp
tốt (GAP); công nghệ sau thu hoạch đã từng bước được áp dụng như xây dựng
nhãn hiệu, mã số vùng trồng và ứng dụng công nghệ Blockchain (lưu trữ và
truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời
gian) vào việc truy xuất nguồn gốc xoài. Lợi nhuận trung bình trên xoài cát Hoà
Lộc khoảng 120 - 122 triệu đồng/ha, xoài cát Chu khoảng 78 - 80 triệu đồng/ha.
Ước giá trị sản xuất ngành hàng xoài đạt 575 tỷ đồng.
Ngành hàng hoa kiểng đã tạo được sự kết nối giữa người dân với doanh
nghiệp để phát triển du lịch. Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao đã
ứng dụng thành công các công nghệ nhân giống in-vitro, sản xuất hoa trong nhà
màng, nhà lưới với hệ thống cảm biến điều khiển tự động tạo điều kiện để người
dân tham quan, học tập và ứng dụng vào sản xuất góp phần mang lại hiệu quả
cao. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị
trường khoảng 03 triệu giỏ hoa các loại, với giá bán tăng từ 10 - 20% tùy loại hoa.

(3)
. Hiện tại có 469,31 ha lúa, 19,46 ha rau màu, 507 ha cây ăn trái, 813,92 ha nuôi thủy sản được chứng nhận chứng nhận
sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và 01 trại nuôi vịt của ông Lê Ngọc Mới (huyện Tháp Mười) đã được chứng nhận
VietGAP với diện tích 0,9 ha.
(4)
. Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thanh Bình của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh thái
Đồng Tháp; dự án trang trại xanh, canh tác và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu
Thành của Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential; dự án Trung tâm Công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản
tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương; dự án xây dựng vùng nguyên liệu
sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế (SRP) trên địa bàn huyện Thanh Bình và Lấp Vò của Tập đoàn Lộc Trời và Tập
đoàn Phoenix …
(5)
. Mô hình canh tác lúa lý tưởng tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười; mô hình điều khiển hệ thống tưới qua điện
thoại thông minh; mô hình xây dựng điểm trình diễn 1 phải 5 giảm…
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Ước giá trị sản xuất ngành hàng hoa kiểng đạt 826 tỷ đồng (giá so sánh năm
2010).
Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển khá ổn định. Tình hình kiểm soát
dịch bệnh trên vật nuôi được bảo đảm chặt chẽ, giá các loại sản phẩm chăn nuôi
tăng trong thời gian qua đã thúc đẩy người nuôi phát triển tổng đàn(6). Ước giá
trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 1.152 tỷ đồng (tăng 257 tỷ đồng so với cùng
kỳ). Đối với ngành hàng vịt, các tổ hợp tác chăn nuôi vẫn đang duy trì được
chuỗi cung ứng - sản xuất - tiêu thụ(7) góp phần ổn định được nguồn thức ăn đầu
vào và tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và công lao động, tạo
giá trị gia tăng, phù hợp với xu hướng thị trường, sản lượng trứng tiêu thụ
khoảng 94.390 trứng/đêm. Ước giá trị sản xuất ngành hàng vịt đạt 247 tỷ đồng
(tăng 43 tỷ đồng so với cùng kỳ).
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.855 ha (tăng 131 ha so với cùng
kỳ), sản lượng ước đạt 156.000 tấn (tăng 21.480 tấn so với cùng kỳ). Ước giá trị
sản xuất ngành thuỷ sản đạt 3.009 tỷ đồng (tăng 450 tỷ đồng so với cùng kỳ).
Riêng ngành hàng cá tra đạt 2.275 tỷ đồng (tăng 225 tỷ đồng so với cùng kỳ).
Toàn tỉnh hiện có 20 doanh nghiệp nuôi cá tra xuất khẩu với hơn 965 ha, trong
đó có 813,92 ha diện tích nuôi cá tra đã được chứng nhận sản phẩm an toàn theo
các tiêu chuẩn ASC, GlobalGAP, BAP, VietGAP.
Mô hình Hội quán được phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, bước đầu
mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có 68 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. Toàn tỉnh hiện có 160 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động ổn
định.
Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đồng bộ.
Các địa phương đã duy trì và phát triển nhiều mô hình hay, hiệu quả, phát huy nội
lực của cộng đồng(8); một số địa phương chủ động phát động thi đua thực hiện mô
hình kiểu mẫu như: Mô hình “Tuyến đường NTM toàn diện” (huyện Lai Vung),
mô hình “Tuyến phố văn minh, tuyến đường NTM” (thành phố Cao Lãnh). Qua
đó, thu hút sự tham gia tích cực của người dân, các tổ chức xã hội, nhà tài trợ vào
thực hiện các nội dung xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh. Lũy kế toàn tỉnh có
54 xã đạt 19/19 tiêu chí (trong đó có 46 xã được UBND Tỉnh công nhận); 13 xã
đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 52 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, ngành nông nghiệp còn gặp một số khó
khăn, như: Giá lúa xuống thấp ngay thời điểm bước vào thu hoạch rộ vụ Đông
Xuân, nhiều hộ dân không có điều kiện trữ lúa nên lợi nhuận giảm thấp so với

(6)

. Tổng đàn trâu đạt 2.478 con (đạt 59% kế hoạch), tổng đàn bò đạt 40.202 con (đạt 57% kế hoạch), tổng đàn heo đạt
559.104 con (đạt 78% kế hoạch), tổng đàn gia cầm đạt hơn 6 triệu con (đạt 67% kế hoạch). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
đạt 22.921 tấn.
(7)
. Bao gồm Công ty sản xuất thức ăn (CP, Greenfeed) - Các tổ hợp tác - Công ty thu mua trứng, nên người chăn nuôi an
tâm sản xuất, chi phí đẩu vào thấp (mua thức ăn chăn nuôi từ các công ty).
(8)
. Mô hình (MH) Tổ nhân dân tự quản cộng đồng; tự quản về an ninh, trật tự (duy trì 13 MH); Tổ hùn vốn cất nhà kiên cố
(lũy kế có 120 tổ, 1.332 thành viên), mua sắm vật dụng gia đình (lũy kế có 06 tổ, 94 thành viên), tương trợ xoay vòng (lũy kế
có 27 tổ, 329 thành viên), xây nhà vệ sinh (lũy kế 04 tổ, 72 thành viên), mua máy vi tính (lũy kế có 04 tổ, 50 thành viên); MH
03 hộ khá giúp 01 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, mỗi cơ sở Hội giúp 01 hộ nghèo thoát nghèo, tổ hùn vốn mua BHYT (có
thêm 16 tổ thành lập mới, 303 thành viên), tổ “5 không 3 sạch”, tổ phụ nữ tự quản môi trường,…
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cùng kỳ; bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi đang tiềm ẩn nguy cơ
bùng phát dịch, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh.
2. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá
Các ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình, nỗ lực tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất nên hầu hết các sản phẩm ngành
công nghiệp đều có chỉ số tăng trưởng khá so với cùng kỳ(9). Giá trị sản xuất công
nghiệp trong tháng 3/2019 ước đạt 4.752.128 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng
6,27% so với tháng trước và tăng 7,35% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả
quý I/2019, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.179 tỷ đồng (giá so sánh năm
2010), tăng 6,72% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019, Đồng Tháp có 07 doanh
nghiệp được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trao chứng nhận
Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn(10).
Tỷ lệ lắp đầy bình quân 03 khu công nghiệp đạt 96,15%(11); đối với 14
cụm công nghiệp là 73%(12). Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục thực hiện
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tân Kiều, cụm công
nghiệp Tân Lập để sớm có quỹ đất sạch phục vụ công tác kêu gọi đầu tư; hoàn
chỉnh hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2.
3. Môi trường đầu tư, kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp được quan
tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển; hoạt động đầu tư - xây
dựng được tập trung thực hiện
Ngay từ đầu năm 2019, UBND Tỉnh đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp để
lắng nghe, giải đáp, tiếp nhận ý kiến đóng góp và phản biện của cộng đồng
doanh nghiệp về môi trường đầu tư của Tỉnh, làm cơ sở để các cấp chính quyền
tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng được sự kỳ vọng của doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục 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(13); tiếp và làm việc với 06 đoàn khách đến từ các nước Trung Quốc (Đài
Loan), Campuchia, Lào, Hàn Quốc và Italia với mục đích chào xã giao, kết nối
thương mại và đầu tư, xúc tiến các chương trình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo;
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp(14), qua đó đã có 99 doanh
nghiệp thành lập mới (tăng 20,7% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký ước
khoảng 465 tỷ đồng (bằng 97,28% so với cùng kỳ).
UBND Tỉnh đã chủ động rà soát, khắc phục nhanh những hạn chế về môi
(9)
. Các bộ phận của giày dép bằng da, tấm lót bên trong có thể tháo rời tăng 40,76%; áo quần các loại tăng 13,7%; thủy sản
đông lạnh tăng 8,38%; thức ăn gia súc, thủy sản tăng 4,11%...
(10)
. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ
May, Công ty Cổ phầnXuất nhập khẩu Y tế Domesco, Công ty Cổ phần Dầu cá Châu Á, Công ty Cổ phầnDược phẩm
Imexpharm, Cơ sở sản xuất moteur bơm nước Út Điện Cơ.
(11)
. Khu công nghiệp Sa Đéc tỷ lệ lấp đầy 93,41%, khu công nghiệp Trần Quốc Toản tỷ lệ lấp đầy 99,4%, khu công nghiệp
Sông Hậu tỷ lệ lấp đầy 95,65%. Hiện có 63 dự án, tổng vốn đầu tư tương đương 6.700 tỷ đồng.
(12)
. Có 62 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 14.723 tỷ đồng; trong đó có 41 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt
động, 02 dự án đang triển khai xây dựng và 19 dự án chưa triển khai xây dựng.
(13)
. Tỉnh đang tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm năm 2019 nhằm khuyến khích và phát huy khả năng
sáng tạo của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thiết kế nhãn hiệu, bao bì, góp phần gia tăng giá
trị sản phẩm và hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến đầu tư.
(14)
. Tổ chức các “Chợ phiên Nông sản an toàn”, tham gia “Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao” nhằm quảng bá các sản
phẩm khởi nghiệp, sản phẩn đặc thù của Đồng Tháp đến với người tiêu dùng; lựa chọn các dự án khởi nghiệp tham dự
chương trình “Khảo sát học tập kinh nghiệm tại Vương quốc Thái Lan về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao”, chương
trình “Tiềm năng khởi nghiệp nông nghiệp vùng cao nguyên”; tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực quản trị Thương mại
điện tử và Phát triển Thương hiệu sản phẩm” với đối tượng tham dự là các lãnh đạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá
nhân khởi nghiệp…
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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. Kết quả từ đầu năm đến nay,
có 09 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư là 763,03 tỷ đồng.
Về đầu tư công, ngay từ đầu năm, Tỉnh đã có quyết định phân bổ chi tiết
các nguồn vốn đầu tư công năm 2019. Ước quý I năm 2019, tổng giá trị giải
ngân ước đạt 326,8 tỷ đồng, đạt 9,76% kế hoạch (giảm 3,53% so với cùng kỳ
năm 2018).
4. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ
Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư(15), hệ thống phân phối hàng hoá
ngày càng mở rộng và đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Tại các
siêu thị, cửa hàng tiện ích… giá cả ổn định, nhiều chương trình khuyến mãi giảm
giá được các doanh nghiệp, cửa hàng triển khai nhằm tăng sức mua của người dân
vào dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 3/2019 ước
đạt 7.433 tỷ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 4,99% so với cùng kỳ
năm 2018. Tính chung cả quý I/2019, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ
đạt 22.155 tỷ đồng(16), tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2018.
Kim ngạch xuất khẩu quý I/2019 của Tỉnh ước tính đạt 265 triệu USD
(không tính hàng tạm nhập tái xuất - xăng dầu), tăng 29,96% so với cùng kỳ năm
2018(17). Đặc biệt, mặc dù còn gặp nhiều rào cản tại thị trường Mỹ và EU nhưng
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh là thủy sản chế biến ước đạt 70,21 ngàn tấn
(tương ứng 223 triệu USD), tăng 20,89% về sản lượng và tăng 34,89% về giá trị
so với cùng kỳ năm 2018, điều này cho thấy các doanh nghiệp nuôi trồng, chế
biến, sản xuất kinh doanh mặt hàng cá tra đã có những nỗ lực vượt bậc. Tổng trị
giá hàng nhập khẩu quý I/2019 ước đạt 90,51 triệu USD, tăng 6,31% so với cùng
kỳ năm 2018.
Các hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là dịch vụ vận tải, bưu chính
viễn thông, du lịch, ngân hàng, giải trí... đã đáp ứng được cơ bản các nhu cầu của
người dân trong dịp Tết.
Những tháng đầu năm 2019, hoạt động du lịch được đánh giá là có nhiều
khởi sắc. Các hoạt động du lịch được triển khai chủ động, chu đáo, đáp ứng nhu
cầu du lịch tăng cao của du khách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài các
khu, điểm du lịch chính, đã hình thành thêm các sản phẩm du lịch mới, thu hút
đông đảo du khách đến tham quan như: Đài quan sát ngắm hoa tại Làng hoa Sa
Đéc, khu trò chơi cảm giác mạnh tại Khu vui chơi, giải trí Happyland Hùng Thy
(thành phố Sa Đéc), vườn dâu tây Hàn Quốc tại Làng Phú Mỹ xanh (huyện Thanh
Bình)… Kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch(18) được tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh để
phục vụ khách du lịch. Ước trong quý I năm 2019, đón khoảng 1,3 triệu lượt

(15)
. Đang xây dựng Trung tâm thương mại shophouse (Thành phố Cao Lãnh); nhà đầu tư đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để
đầu tư xây dựng Khu đô thị và Trung tâm Thương mại Thanh Bình.
(16)
. Trong đó: Thương mại ước đạt 17.229 tỷ đồng (tăng 3,20%); khách sạn - nhà hàng ước đạt 3.252 tỷ đồng (tăng 9,13%); dịch vụ
ước đạt 1.650 tỷ đồng (tăng 8,83%).
(17)
. Ngoài mặt hàng gạo có kim ngạch xuất khẩu giảm 21,37% so với cùng kỳ giảm. Các mặt hàng còn lại đều có kim ngạch xuất
tăng: Thủy sản chế biến tăng 34,89%; bánh phồng tăng 7,66%; sản phẩm may tăng 188,8% và hàng hóa khác tăng 96,58% so cùng
kỳ năm 2018.
(18)
. Hạ tầng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Một số hạng mục còn lại tại Khu di tích Xẻo Quýt
(hệ thống thoát nước và cây xanh xung quanh sân khấu, khu lưu trú dã ngoại, nhà vệ sinh phục vụ lưu trú, khu trưng bày văn hóa
Đồng Tháp Mười, Bảo tàng khu căn cứ Xẻo Quít) hiện đang thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh.

5

khách (trong đó có 20.000 khách quốc tế), tăng 8,6%; tổng doanh thu du lịch ước
đạt 200 tỷ đồng, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên, mặt hàng gạo xuất khẩu của Tỉnh giảm tương đối mạnh, kim
ngạch xuất khẩu ước đạt 20,09 triệu USD với khối lượng 47,73 ngàn tấn (giảm
21,37% giá trị và 12,75% về lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2018). Nguyên
nhân là do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt Nam đều
khá yếu, Trung Quốc tiếp tục áp thuế nhập khẩu gạo ở mức cao.
5. Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả khả quan
Công tác quản lý, điều hành ngân sách bảo đảm đúng theo quy định và dự
toán. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.340 tỷ đồng, đạt 33,03% dự
toán. Chi cân đối sách địa phương ước đạt 3.411 tỷ đồng, đạt 31,31% dự toán.
Hoạt động tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, ước thực hiện trong quý
I, tổng mức huy động vốn đạt 42.376 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm, dư nợ
cho vay đạt 57.643 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm
0,75% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông thôn đến
31/3/2019 chiếm trên 70% tổng dư nợ.
6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung chỉ đạo
a) Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng
Quy mô, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc
học, cấp học được quan tâm đầu tư(19), cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học tập tại
các địa phương. Lũy kế đến nay có 276 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp
học. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu đề ra(20). Kết quả kỳ thi học
sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2018 - 2019 có 16 học sinh đạt giải(21)
(xếp hạng Ba khu vực đồng bằng sông Cửu Long).
b) Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm
thực hiện kịp thời
Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp,
các ngành quan tâm thực hiện và cộng đồng tích cực hưởng ứng, đặc biệt đã tổ
chức các đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho gia đình người có công, hộ nghèo,
các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với
tổng số tiền gần 47 tỷ đồng trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (22). Công tác
đào tạo nghề, tạo việc làm tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả thiết
thực(23).
Tiếp tục phát huy vị thế là Tỉnh dẫn đầu 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
(19)

. Xây dựng mới 17 phòng học, 03 phòng bộ môn, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí 97,74 tỷ
đồng.
(20)
. Trong đó, nhà trẻ đạt 25,4%; mẫu giáo 3-5 tuổi đạt 82,04 %; mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,85%; tiểu học đạt 99,9%; THCS đạt
96,25%; THPT đạt 62,09%. Tỷ lệ học sinh vào học các lớp đầu cấp: lớp 1 đạt 99,94%; lớp 6 đạt 99,94%; lớp 10 đạt 99,5%.
(21)
. 05 giải Nhì, 06 giải Ba, 05 giải khuyến khích.
(22)
. 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;
27.986 suất quà cho các đối tượng khác với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng.
(23)
. Tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm, có 43 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 1.400 lao động tham dự. Từ đầu
năm đến nay, có 10.662 lao động được giải quyết việc làm; quyết định cho 839 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số
tiền 10,5 tỷ đồng.
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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. Tính đến ngày 22/3/2019, đã đưa 641 lao
động đi làm việc ở nước ngoài(24) (đạt 64,1% kế hoạch).
c) Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng
cao
Nguồn nhân lực y tế được chú trọng nâng cao chất lượng(25), nhiều trang
thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện, đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Đồng
Tháp vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt
lưng từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh(26). Hệ thống y tế dự
phòng tiếp tục phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển
khai và có biện pháp xử lý kịp thời nên không để phát sinh ổ dịch. Công tác kiểm
tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm thực hiện
thường xuyên, góp phần bảo vệ an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng. Tỷ lệ
người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,42%.
d) Khoa học - công nghệ, môi trường
Nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ được triển
khai, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã
hội phát triển, cụ thể: đã hỗ trợ, hướng dẫn 14 cơ sở lập hồ sơ đăng ký xác lập
quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá; hỗ trợ cho 03 tổ chức, cá
nhân có đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ với tổng kinh phí hỗ trợ là
28,75 triệu đồng; chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài “Khắc phục hiện tượng
chết xanh và rạn vỏ trên cây quýt Hồng (Metarhizium sp.) tại huyện Lai Vung,
tỉnh Đồng Tháp” cho các đơn vị nhận chuyển giao để tổ chức triển khai, ứng dụng
vào thực tiễn. Bên cạnh đó, UBND Tỉnh đã làm việc với Trường Đại học Bách
khoa Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng hợp tác nghiên cứu đối với một số
nội dung trong thời gian tới như: Nghiên cứu xây dựng chính quyền điện tử, đô
thị thông minh, làng thông minh; ứng dụng IoT trong sản xuất hoa kiểng gắn với
phát triển du lịch tại Làng hoa kiểng Sa Đéc; ứng dụng Blockchain trong truy
xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản chủ lực; giải pháp công nghệ xử lý rác
thải, nước thải và bùn ao nuôi cá; xây dựng mô hình canh tác nông nghiệp an
toàn sinh học…
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được quan tâm.
Ngoài việc chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu
gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa
bàn Tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; kế hoạch về lộ trình xử lý, giải quyết các vấn đề
môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch chống rác thải
nhựa, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng

(24)

. Nhật Bản: 592 lao động, Đài Loan: 25 lao động, Hàn Quốc: 19 lao động và nước khác: 05 lao động.
. Năm 2019, Tỉnh có kế hoạch liên kết với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mở lớp chuẩn hóa cho 155 Bác sỹ Y học cổ
truyền, Y học dự phòng tại Đồng Tháp. Bên cạnh đó, sẽ mở lớp đầu tiên nâng cao trình độ điều dưỡng Cao đẳng, Đại học.
(26)
. Theo Đề án “Bệnh viện vệ tinh” từ Bệnh viện hạt nhân Đại học Y dược TPHCM, đến năm 2020, Bệnh viện đa khoa
Đồng Tháp sẽ triển khai được các kỹ thuật do Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM chuyển giao: Chuyên khoa Tim mạch (hồi
sức tim mạch, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, can thiệp mạch vành); Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình (phẫu thuật thay
khớp háng toàn phần, bán phần; phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, bán phần; phẫu thuật kết hợp xương mới đối với các loại
gãy xương phức tạp; phẫu thuật nội soi khớp gối); Chuyên khoa Ngoại Thần kinh (phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột
sống thắt lưng, cột sống cổ; ghép xương nhân tạo; cố định cột sông bằng nẹp vít; làm cứng cột sống; phẫu thuật lấy nhân đệm
cột sống thắt lưng; ghép xương liên thân đốt cột sống thắt lưng; làm cứng cột sống băng nẹp vít cột sống thắt lưng).
(25)
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được thực hiện thường xuyên. Trong những tháng đầu năm, không phát sinh sự
cố về môi trường nghiêm trọng.
đ) Văn hóa, thể thao
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đa dạng, nhất là các
hoạt động phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019(27) đã
đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần của Nhân dân; công tác bảo tồn và
phát huy giá trị các di tích lịch sử được chú trọng(28).
Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển(29). Đã cử 10 huấn luyện
viên, 107 vận động viên tham dự 07 giải quốc gia, khu vực, qua đó đạt 28 huy
chương vàng, 25 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Thành tích nổi bật:
Xếp hạng Nhất toàn đoàn tại giải Cờ vua, Cờ tướng khu vực đồng bằng sông Cửu
Long mở rộng.
Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường về rác thải, chất thải trong sản
xuất, sinh hoạt ở một số địa bàn vẫn chưa được khắc phục kịp thời; tình hình sạt lở
bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tài sản của
người dân; tình hình lao động hết hạn hợp đồng, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài
còn nhiều (91 lao động - số liệu tính đến ngày 25/3/2019), ít nhiều gây ảnh hưởng
đến cơ hội đi làm ở nước ngoài của những lao động khác và uy tín địa phương.
7. Công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện
Tỉnh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ngành
tỉnh và UBND cấp huyện, qua đó xác định những tiêu chí còn hạn chế và đề ra giải
pháp để các đơn vị khắc phục(30); rà soát, ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 nhằm từng bước nâng cao chất lượng và
năng lực thực thi công vụ của đội ngũ này trong thời gian tới; ban hành Kế hoạch
chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
thống hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp.
Công tác cải cách hành chính được Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện
với nhiều mô hình dịch vụ công hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp(31). Trong quý I/2019, Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ
hành chính công Tỉnh đã tiếp nhận 13.610 hồ sơ, đã giải quyết 11.963 hồ sơ(32),
đang xem xét, giải quyết là 1.674 hồ sơ (chưa đến hạn).
Bên cạnh đó, Tỉnh đã 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 để tổ chức, cá
(27)
.Tổ chức Lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và
thị xã Hồng Ngự (kết hợp tổ chức lễ công bố thành lập thị trấn Thường Thới Tiền); trang trí các cụm tiểu cảnh tại đường hoa
Xuân (thành phố Cao Lãnh), trong khuôn viên UBND Tỉnh để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh; tổ chức Chương
trình “Sen thắm tình Xuân”; Đờn ca tài tử trên sông và đặc biệt chương trình giao lưu với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
(28)
. Lập hồ sơ đề cử di sản văn hóa thế giới đối với khu tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp; tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di
sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Hò Đồng Tháp; xúc tiến các công tác chuẩn bị khánh thành Bia tập kết 1954…
(29)
. Tổ chức 65 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao với sự tham dự của gần 6.000 VĐV.
(30)
. Dẫn đầu các sở, ngành Tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94,76 điểm; dẫn đầu UBND cấp huyện là UBND thành phố
Sa Đéc đạt 89,38 điểm. Có 06 sở, ngành Tỉnh (Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Thông tin và Truyền thông,
Ban Quản lý Khu Kinh tế) và 08 UBND cấp huyện (Thanh Bình, Tháp Mười, Lấp Vò, Tam Nông, Châu Thành, TX Hồng
Ngự, TP Cao Lãnh, Tân Hồng) đạt dưới 80 điểm.
(31)
. Mô hình Hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà; 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…
(32)
. Trong đó: giải quyết đúng hạn 1.111 hồ sơ, đạt 9,29% và giải quyết trước hạn 10.846 hồ sơ, đạt 90,66%, giải quyết trễ
hạn 06 hồ sơ, chiếm 0,05%.
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nhân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua ứng dụng này
trong thời gian tới(33).
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 (trong quý I/2019, chỉ tiếp nhận
và giải quyết 3.626 hồ sơ, chiếm 1,79% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết
trên địa bàn tỉnh). 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, mặt khác 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. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại
được duy trì
Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp
bảo vệ tốt các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các
ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hoàn thành việc
tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu được giao. Tình hình an
ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được
giữ vững ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung
thực hiện(34), tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm(35).
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.
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 pham ma tuý với tỷ lệ
thanh, thiếu niên vi phạm chiếm khá cao.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2019
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm 2019,
UBND Tỉnh sẽ tập trung thêm một số nội dung sau đây:
1. Khẩn trương phối hợp hoàn chỉnh Đề án “Liên kết phát triển bền vững
Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tăng
cường hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả
cao. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và khả năng
cạnh tranh của sản phẩm. Triển khai nhanh các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên cây có múi; giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn gia
súc, gia cầm và thủy sản, đặc biệt là dịch bệnh tai xanh, lở mồm long móng, dịch
tả lợn Châu Phi. Nâng cao năng lực hoạt động của Tổ thông tin và Phân tích thị

(33)
. Công ty Cổ phần VNG sẽ tạo 01 tài khoản Zalo Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp, các tổ chức và cá nhân có thể tra
cứu hồ sơ thông qua quét mã QR Code và nhập mã biên nhận hồ sơ, được thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành
chính, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến tỉnh, đồng thời người dùng còn được đánh giá mức độ hài lòng đối với
việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh.
(34)
. Trong quý I/2019, phạm pháp hình sự xảy ra 97/120 vụ (giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2018), đã điều tra khám phá 88/97
vụ (đạt 90,72%), bắt xử lý 130 đối tượng; triệt xóa 51/21 vụ tệ nạn ma túy (tăng 30 vụ so với cùng kỳ); phát hiện và xử lý theo
quy định 148 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại, 07 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, 37 vụ vận chuyển hàng không hóa
đơn, chứng từ; triệt xóa 144/154 vụ tệ nạn xã hội (giảm 10 vụ so với cùng kỳ), qua đó đã bắt xử lý theo quy định 1.093 đối
tượng, thu giữ 2,6 tỷ đồng cùng các tang vật có liên quan.
(35)
.Trong quý I/2019 xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng (giảm 08 vụ so với cùng kỳ), làm chết 36
người (tăng 02 người so với cùng kỳ), bị thương 07 người (giảm 14 người so với cùng kỳ). Tai nạn đường thủy không xảy ra.
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trường Nông sản để đáp ứng yêu cầu định hướng cho nông dân sản xuất theo tín
hiệu của thị trường.
2. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận
lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi
nghiệp, vận hành Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp hoạt động có
hiệu quả. Triển khai áp dụng Bộ Chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở,
ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện thị xã, thành phố (DDCI) để đánh giá
cho kết quả thực hiện năm 2018.
3. Theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình xây
dựng cơ bản đúng kế hoạch; kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ xây dựng hạ
tầng thiết yếu, cụm tuyến dân cư để di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho hộ dân khu
vực sạt lở; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa,
thể thao, du lịch.
4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 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 dõi, nắm sát tình hình, có giải pháp vận động
hiệu quả lao động đã hết thời hạn hợp đồng trở về nước.
5. Đối mới trong công tác tuyền truyền về cải cách thủ tục hành chính, tập
trung tuyên truyền các mô hình dịch vụ công hiệu quả trong giải quyết thủ tục
hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân nắm bắt,
tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.
6. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định về an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mở đợt cao điểm tấn công tội phạm
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 01/5. Duy trì và mở
rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lãnh đạo các tổ chức
chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để cộng đồng doanh
nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo niềm tin và động
lực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TH (Phong).

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

Nguyễn Thanh Hùng
10

