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TĂNG CƯ ỜNG XÂY D ự N G  ĐẢNG, H Ệ TH Ó N G  C H ÍN H  T R Ị 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY sức MẠNH ĐẠI ĐOÀN KÉT, 
S ự  NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN; ĐẨY M ẠNH Đ Ổ I M Ớ I 
TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG B ộ; GIỮ  VŨNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT T ự , 
AN TOÀN XÃ H Ộ I; PHẤN ĐẤU TỐ C Đ ộ  TĂNG TRƯ Ở N G  K IN H  TẾ 

BÌNH QUÂN CỦA TỈN H  TRO N G  N H IỆM  KỲ CAO HON TỐ C Đ ộ  
TĂNG TRƯ ỞNG K IN H  TẾ BÌNH QUÂN CẢ NƯỚC 
(Báo cáo của Ban C hấp hành  Đảng bộ tỉnh  khóa X III 

tr ìn h  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  ỉần th ứ  XIV)

Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, 
có những yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen, tác động đến phát triển kinh 
té đất nước, như: Kinh tế thế giới phục hồi và phát triển; liên kết và tự do hoá 
thương mại vẫn là xu thế chủ đạo nhưng có yếu tố bảo hộ; tác động mạnh mẽ 
của phát triển khoa học và công nghệ đến các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội; 
cạnh ữanh địa chính trị, địa kinh tế đi đôi với căng thẳng thương mại giữa một 
số nền kinh tế lớn; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy; 
biến động chính trị và xung đột xảy ra nhiều nơi; căng thẳng ở Biển Đông đe 
doạ nghiêm trọng hoà bình, ổn định trong khu vực, tình hình dịch bệnh truyền 
nhiễm diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước.

Trong nước, với những thành công và bài học, kinh nghiệm đạt được 
sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách đổi mới,
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cải cách mạnh mẽ và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt được những thành tựu 
rất quan trọng. Thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh. Kinh tế vĩ mô cơ 
bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Tuy 
nhiên, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn 
thấp; lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường còn nhiều vấn đề gây bức xúc xã 
hội; các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số hạn chế; công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đầng còn nhiều vấn đề cần quan tâm, như: Tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối Sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên; tham nhũng, lãng phí,... tác động đến tư tưởng, niềm tin của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó 
khăn, vượt qua thằch thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIII đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

P hần  th ứ  n h ấ t
TÌN H  H ÌN H  T H ự C  H IỆN  N G H Ị QUYẾT ĐẠI H Ộ I X II CỦA ĐẲNG 

VÀ N G H Ị QUYẾT ĐẠI H Ộ I ĐẢNG BỘ TỈN H  LÀN T H Ứ  X III
N H IÊM  KỲ 2015-2020

I- NHỮNG THÀNH T ự u  ĐẠT ĐƯỢC

1. T ập tru n g  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột p h á  chiến lược và tá i 
cơ cấu nền kỉnh tế, đổi m ói mô hình  tăng  trư ở ng  đ ạ t được những kết quả 
tích cực

1.1. Thực hiện 3 đột p h á  chiến lược

- Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, 
ngày 27/6/2014 về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính 
phủ, trọng tâm là cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; giải 
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay,
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100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, 188/1.819 thủ 
tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông; 100% thủ tục 
hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 26,28% thủ tục 
hành chính ở mức độ 3 và 10,39% ở mức độ 4 {năm 2015, có 10 thủ tục hành 
chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 54 thủ tục hành 
chỉnh mức độ 4). Đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành 
chỉnh công, giải quyết 1.334 loại thủ tục thuộc thẩm quyền của các cơ quan 
cấp tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh đạt trên 90% (kết quả khảo 
sát có 99,6% tổ chức, cá nhân hài lòng với dịch vụ và thái độ phục vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều 
hành của cơ quan nhà nước. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; 
trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định về phân cấp trong quản lý đầu tư, 
xây dựng, đất đai, ngân sách,..., chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật 
được nâng lên, phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn 
của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy gắn với 
thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bước đầu đã thu gọn 
đầu mối, giảm bớt khâu trung gian; đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh có 329 cơ 
quan hành chính, giảm 131 đơn vị so đầu nhiệm kỳ; có 637 đơn vị sự nghiệp 
công lập, giảm 78 đơn vị so năm 2015. Chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức được nâng lên; đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, 
cấp huyện (không gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế) đạt chuẩn theo 
ngạch, chức danh là 99,6%; tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn là 93,6%; tỷ lệ công 
chức cấp xã đạt chuẩn là 99,5%.

Qua đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh có chuyển biến tích Cực; 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cán bộ, công chức, viên 
chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần 
trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Hằng năm, chỉ số hài lòng của tổ chức, 
cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh đều đạt mục tiêu đề ra (trên 80%). Chỉ số cải cách hành chính của tinh
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năm 2018 xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 3 bậc so năm 2015; 
trong đó, chỉ số cải cách thể chế của tỉnh xếp hạng 3 cả nước, táng 42 bậc so 
đầu nhiệm kỳ.

- Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh tiếp tục có chuyển biến, tiến bộ. 
Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu 
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/7/2012 của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn 
nhân lực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. Triển khai thực hiện tốt các chính 
sách, đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, như: Đề án ST150, Đề án Phát 
triển nguồn nhân lực đén năm 2020, Đề án Phát triển nguồn nhân lực y tế, Đe 
án Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào 
tạo tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020; chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút 
nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; chính 
sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực ữên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
đến năm 2020,...

Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các 
cấp tiếp tục được nâng lên; 100% giáo viên các ngành học, bậc học đều đạt 
chuẩn theo quy định; cơ bản khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa 
các trường, các cấp học. Nguồn nhân lực ngành y tế tiếp tục phát triển; qua 
đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Toàn tỉnh 
hiện có 8 bác sĩ/10.000 dân, táng 2,5 bác sĩ/10.000 dân so năm 2015; 1,5 dược 
sĩ/10.000 dân, tăng 0,7 dược sĩ/10.000 dân so năm 2015; 100/109 trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có bác sĩ phục vụ, chiếm tỷ lệ 91,7%, tăng 20% so năm 2015.

Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã cử 316 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham 
gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II ở trong và ngoài 
nước. Ước đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.522 cán bộ, công chức, viên chức có 
trình độ sau đại học (41 tiến sĩ, 975 thạc sĩ, 70 bác sĩ chuyên khoa II, 436 bác sĩ 
chuyên khoa I), chiếm tỷ lệ 6,48% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

- Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, triển 
khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020,
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với tổng vốn đầu tư khoảng 15.789 tỷ đồng. Tập trung đầu tư hệ thống giao 
thông kết nối các vùng, hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh, như: Dự án Đầu 
tư tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho 
đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa, Tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục 
vụ an ninh - quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề,...; hạ 
tầng kết nối các khu, cụm công nghiệp, các khu, điểm du lịch. Đã đầu tư 470 
km đường tỉnh, đường huyện; 1.528 km đường giao thông nông thôn. Đến 
nay, tỷ lệ đường tỉnh cứng hoá, nhựa hoá đạt 100%, tăng 8,3%; đường huyện 
đạt 81,5%, tăng 66,4%; đường đô thị là 94,3%, tăng 34,5%; đường xã đạt 
72,4%, tăng 37,6% so năm 2015; có 44/80 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu 
chí 2 về giao thông, vượt 5% ké hoạch đề ra. Xã hội hoá đầu tư hoàn thành, 
đưa vào khai thác tuyến tránh Quốc lộ 1 thành phố Sóc Trăng, với tổng mức 
đầu tư trên 1.400 tỷ đồng.

Quan tâm đầu tư hệ thống công trình thuỷ lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục 
vụ sản xuất gắn với phòng, chống thiên tai. Đã đầu tư hoàn thành Dự án Đê 
biển từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu (đoạn cầu Mỹ Thanh 2 đến Trà 
sết), thị xã Vĩnh Châu; Dự án Tái cơ cấu sản xuất và phòng, chống giảm nhẹ 
thiên tai vùng sản xuất hành tím của đồng bào Khmer, thị xã Vĩnh Châu,..., với 
tổng chiều dài 129 km; Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thuỷ lợi phục vụ 
nuôi thuỷ sản, huyện Cù Lao Dung, Lai Hòa - Vĩnh Tân, Vĩnh Phước - Vmh 
Hiệp, thị xã Vĩnh Châu; Dự án Xây dựng đê bao chổng ngập úng vùng trũng 
thị xã Ngã Năm; Dự án Hệ thống Ngăn mặn ổn định sản xuất khu vực bờ tả 
sông Saintard, với tổng chiều dài 610 km. Thực hiện công tác thuỷ lợi nội 
đồng kết họp với đường giao thông nông thôn được 3.351 công trình, tổng 
chiều dài 3.962 km.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế phục vụ công tác 
dạy và học, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 335/478 
trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 70% số trường toàn tỉnh, tăng 30% so 
năm 2015. Đối với lĩnh vực y tế, đã đầu tư, nâng cấp các bệnh viện đa khoa, 
chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã, như: Bệnh viện
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Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi, Trung tâm y tế huyện Cù Lao 
Dung, Châu Thành và Trần Đồ, nâng tổng số giường bệnh là 3.560 giường, 
dạt tỷ lệ 26,56 giường bệnh/10.000 dân (tăng 4,82 giường/10.000 dân so 
năm 2015).

Trong nhiệm kỳ, đã đầu tư mới 191 km đường dây 110 kV, 1.800 km 
đường dây trung thế, 2.422 km đường dây hạ thế, với tổng kinh phí 1.600 tỷ 
đồng; điện hoá cho 85.000 hộ, nâng tổng số hộ có điện sử dụng lên 366.422 
hộ, đạt tỷ lệ hộ có điện sử dụng trên 98%, bảo đảm cung cấp điện sinh hoạt và 
sản xuất.

Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh tăng về số lượng và chất lượng. Đến 
nay, toàn tỉnh có 19 đô thị, gồm: 1 thành phố (đô thị loại III), 2 thị xã (đô thị 
loại IV), 16 đô thị loại V (8 thị trấn huyện lỵ, 4 thị trấn và 4 đô thị loại V thuộc 
huyện). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,4% (tăng 1,8% so năm 2015); diện tích nhà 
ở bình quân đầu người khoảng 21 m2/người (tăng 1,8 m2 so năm 2015); tỷ lệ 
người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 
đạt 88% (tăng 20% so năm 2015); diện tích cây xanh công cộng đô thị trung 
bình khoảng 2,93 m2/ngưởi (tăng 0,33 m2 so năm 2015). Ước đến năm 2020, 
tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 
tại khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ là 90% (tăng 20% so nẩm 2015), đạt 
100% chỉ tiêu Nghị quyết.

1.2. về đổi m ói mô hình  tăng  trư ởng  và cơ cấu lại nền k ỉnh  tế

Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới mô hình, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương 
mại dịch vụ và du lịch, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, 
góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Kinh tế của tỉnh đạt 
mức tăng trưởng khá, cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển 
dịch tích cực theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, gắn 
với thị trường.
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ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/ 
năm, đạt 76,88% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, khu vực I tăng bình quân 
2,6%/năm, khu vực II tăng 10,81%/năm, khu vực III tăng 7,71%/năm. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, khu vực I giảm tỷ trọng từ 44,24% 
năm 2015 xuống còn 36,84% năm 2020, khu vực II tăng tỷ ữọng từ 15,25% 
năm 2015 lên 19,60% năm 2020, khu vực III tăng từ 40,51% năm 2015 lên 
43,56% năm 2020. Ước GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD/ 
người/năm, đạt 63,55% chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2015 là 1.348 USD/người/ 
năm). Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực, như sau:

1.2.1. Phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới

Tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới; ữọng tâm là xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình, đề 
án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết, sản xuất hạng hoá tập 
trung, áp dụng các quy trình sản xuất sạch, an toàn, gắn với bao tiêu, chế biến, 
xuất khẩu; tập trung chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang nuôi, 
trồng các loại cây, con khác có giá trị kinh tế cao; triển khai Đề án của Chính 
phủ về Chương trinh mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến nay có chuyển biến tích 
cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất ừồng trọt và 
nuôi trồng thuỷ sản, từ 140 triệu đồng/ha năm 2015 tăng lên 185 triệu đồng/ 
ha năm 2020.

Năng suất, sản lượng lúa vượt chỉ tiêu đề ra; trong đó, sản lượng lúa 
đặc sản chiếm gần 50% tổng sản lượng, tăng 16,3% so năm 2015, vượt 9% 
chỉ tiêu Nghị quyết. Sản xuất rau màu tương đối thuận lợi, nhiều mô hình 
sản xuất ứng dụng khoa học - kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất sạch, an 
toàn được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng,
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triển khai Dự án Phát triển cây ăn ừái đặc sản của tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả; 
đến nay, toàn tỉnh có 28.167 ha cây ăn trái, tương đương năm 2015; tuy nhiên, 
diện tích các loại cây ăn trái có chất lượng và giá trị cao được nâng lên, nhiều 
mô hình trồng cây ăn trái áp dụng tiêu chuẩn sản xuất sạch, gắn với xây dựng 
chỉ dẫn địa lý, bao tiêu, xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi 
phát triển theo hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung; 
chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng đàn bò (từ 
35.927 con năm 2015 lên 53.814 con năm 2019; trong đó, đàn bò sữa tăng từ 
8.012 con lên 10.013 con), góp phần nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong 
khu vực I từ 11,5% năm 2015 lên 15,9% năm 2019.

Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/9/2007 của Tỉnh uỷ về phát 
triển kinh tế biển, vùng ven biển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
vùng ven biển được quan tâm đầu tư; nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp, năng lượng tái tạo đang được xúc tiến, triển khai,... Nuôi thuỷ 
sản phát triển theo hướng công nghiệp, đa dạng đối tượng nuôi, nhiều mô hình 
sản xuất hiệu quả được nhân rộng, áp dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và 
xuất khẩu. Diện tích nuôi tôm nước lợ tăng từ 46.463 ha năm 2015 lên 50.000 
ha năm 2020.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt kết 
quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn 
mới là 7.707 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách 760 tỷ đồng, vốn lồng ghép 
2.893 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.043 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 513 tỷ 
đồng, nhân dân đóng góp 602 tỷ đồng. Ước đến cuối nhiệm kỳ, có 49 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 61,25% (chỉ tiêu Nghị quyết trên 50%); các xã 
còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và 
thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
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1.2.2. Tập trung phát triển công nghiệp, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cẩu kinh tể của tỉnh

ước giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 là 40.000 tỷ đồng, đạt 93% 
chỉ tiêu Nghị quyết, tăng trên 1,9 lần so năm 2015; tăng trưởng bình quân đạt 
13,2%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết là 14,84%/năm).

Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển 
khai thực hiện các giải pháp phát ừiển công nghiệp; trong đó, tập trung phát 
triển các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, như: Chế biến nông sản, thuỷ 
sản xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, năng lượng,...; khai thác lợi 
thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối với khu vực kinh tế biển, tập trung 
kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu 
tư cấc ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh. Đến nay, Khu Công nghiệp An 
Nghiệp có 49 doanh nghiệp thuê đất, với 66 dự án, tỷ lệ lấp đầy 96,5%; giải 
quyết trên 14.000 lao động (tăng trên 8.000 lao động so năm 2015), đóng góp 
trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Đã hoàn thành công tác giải 
phóng mặt bằng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trưorng đầu tư, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Trần Đề, với tổng mức đầu tư khoảng 
1.230 tỷ đồng, đang triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung giaỉ 
đoạn 1, công suất 4.500 m3/ngày đêm. Đang giải phóng mặt bằng Khu Công 
nghiệp Sông Hậu. Đối với quy hoạch cụm công nghiệp; đến nay, Cụm Công 
nghiệp Ngã Năm đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 46,7%; đã khởi công Cụm 
công nghiệp Xây Đá B, cấp quyết định chủ trưomg đầu tư Cụm công nghiệp 
An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2.

Việc hình thành các khu, cụm công nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu 
đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp tăng trưởng qua từng năm; hình thành một số doanh nghiệp lớn, 
đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến; thị trường xuất khẩu được mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 5.087 doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động; giải 
quyết việc làm cho 59.645 lao động (tăng hơn 6.000 lao động so năm 2015).

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển năng lượng 
tái tạo; nhiệm kỳ qua, Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai
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Quy hoạch Phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 (với 22 vị trí, tổng công suất 1.470 MW) và Đề án Phát triển điện 
mặt trời tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, với 
tổng công suất 975 MW. Đến nay, đã ưiển khai 9 dự án điện gió, với tổng quy 
mô công suất 262,4 MW; ngoài ra, tỉnh đã trình bổ sung quy hoạch điện lực 
cho 20 dự án, với công suất 1.799,8 MW (trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã 
chấp thuận bổ sung vào quy hoạch 1 dự án với công suất 90 MW). Đối với 
điện mặt ười, tỉnh đã trình Bộ Công Thương bổ sung 7 dự án vào quy hoạch 
điện lực, với tổng công suất 647 MWp; đã có 380 hộ dân, doanh nghiệp lắp 
điện mặt ười áp mái (tổng công suất 8.080 kWp). Đối với nhiệt điện, Dự án 
Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 được Trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn, 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3 đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 
cho nhà đầu tư; Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 đang kiến nghị thu hồi 
chủ trương đầu tư để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện.

I

1.2.3. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch

- Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực. Hệ thống 
chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. Trong nhiệm kỳ, đã kêu gọi, 
đầu tư và nâng cấp 39 chợ, với tổng kinh phí khoảng 103,4 tỷ đồng (trong đỏ, 
vốn ngân sách là 15,6 tỷ đồng, vốn xã hội hoả là 87,8 tỷ đồng); đến nay, toàn 
tình có 137 chợ, tăng 5 chợ so năm 2015. Tập trung kêu gọi đầu tư các trung 
tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi tại 
các trung tâm huyện, thị xã, thành phố; nhiều dự án được đầu tư, đưa vào hoạt 
động, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đến nay, toàn 
tình có 2 trung tâm thương mại, 13 siêu thị và 62 cửa hàng chuyên doanh, cửa 
hàng tiện lợi. Ngoài ra, tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư Chợ đầu mối nông 
sản cấp quốc gia ưên địa bàn thành phố Sóc Trăng, với quy mô 254 ha.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 
2020 ước 90.000 tỷ đồng, đạt 75% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng trưởng bình quân
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13,3%/năm; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 900 ữiệu USD, đạt 100% chỉ 
tiêu Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,2%/năm.

- Trong nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát 
ữiển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 05-NQ/TU, 
ngày 02/8/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025; phát triển du lịch gắn với quảng bá hình ảnh, 
văn hoá, con người Sóc Trăng, giải quyết việc làm, cải thiện đời sổng người 
dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã triển 
khai 8 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch, với tổng kinh phí ữên 800 tỷ đồng, 
có 3 dự án đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động, đặc biệt từ khi tuyến tàu 
cao tốc Trần Đê - Côn Đảo đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển 
ngành du lịch. Chất lượng sản phẩm dịch vụ, du lịch từng bước được nâng 
lên; lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng hằng năm. Tổng lượt khách du 
lịch đến tỉnh năm 2020 ước đạt 2,43 triệu lượt, tăng gấp 1,86 lần so năm 2015, 
bình quân tăng 18,64%/năm; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.060 tỷ đồng, 
tăng gấp 2,67 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân 26,7%/năm.

1.2.4. Nâng cao hiệu quả đầu tư công, chất lượng hoạt động tài chính, 
tín dụng, quản lỷ ngân sách

Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai các 
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà 
nước, ữọng tâm là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 
năm 2016-2020. Thực hiện tốt các khâu trong triển khai kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hằng năm; việc bố trí vốn đầu tư cân đối giữa các nguồn lực, có 
trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý, giám sát hiệu 
quả đầu tư, thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, bảo đảm hoạt 
động đầu tư công đúng mục đích, công khai, minh bạch, không để phát sinh 
nợ đọng xây dựng cơ bản.
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Công tác quản lý và điều hành ngân sách đi vào nề nếp; những khoản 
thu có tỷ trọng cao trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước đều tăng trưởng ổn 
định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15.869 tỷ 
đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,35%/năm, tăng gấp 2,22 lần so giai 
đoạn 2011-2015.

Hoạt động của các tổ chức tín dụng ngày càng phát ứiển, đáp ứng nhu 
cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh; trong đó, 
ưu tiên vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa,... Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn ước đến năm 2020 là 25.872 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng dư nợ (tăng 
9,8% so năm 2015). Đốn năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 35 chi nhánh tổ chức 
tín dụng, với 105 điểm giao dịch ngân hàng (tăng 2 chi nhánh, 22 điểm giao 
dịch); tổng dư nợ 44.355 tỷ đồng (tăng 20.711 tỷ đồng so năm 2015, tốc độ 
tăng bình quần hằng năm là 13,5%/năm); trong đó, nợ xấu 887 tỷ đồng, chiếm 
khoảng 2% tổng dư nợ (giảm 0,99% so năm 2015).

1.2.5. Cơ cẩu lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập, gắn với cải cách hành chính theo lộ trình và bước đi phù hợp, 
có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là các lĩnh vực và địa bàn 
có đủ điều kiện để khu vực ngoài công lập thực hiện dịch vụ công; đồng thời, 
chăm lo, bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu gắn với 
nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Năm 2015, toàn tỉnh có 714 đơn vị sự nghiệp công lập, theo lộ trình đến 
năm 2021, khuyến khích thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa thêm 10% đơn vị 
sự nghiệp công lập (tương ứng là 72 đơn vị). Đến nay, toàn tỉnh đã có 41 đơn 
vị sự nghiệp công lập (đạt 56,95% kế hoạch) tự bảo đảm kinh phí chi thường 
xuyên trong tổng số 637 đơn vị sự nghiệp toàn tỉnh. Tính đến 30/6/2019,
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số người làm việc trong đom vị sự nghiệp công lập (biên chế sự nghiệp) là 
20.072 người, giảm 3.985 người so với biên chế năm 2015; trong đó, số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên là 
2.338 người.

1.2.6. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển

Cụ thể hoá, ữiển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế 
tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, ữọng tâm là triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp, triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, chương trình 
tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo,... từng bước tạo lập hệ sinh thái khởi 
nghiệp. Kết quả trong nhiệm kỳ, trên địa bàn tỉnh có 1.900 doanh nghiệp thành 
lập mới (tăng 47,2%), tạo việc làm mới cho khoảng 35.000 lao động (tăng 
2,4 lần so nhiệm kỳ trước). Đến nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động 
ứên địa bàn tỉnh là 3.300 doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ đăng ký khoảng 
33.000 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các chính sách hỗ trợ liên kết sản 
xuất, triển khai các chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển các hình thức kinh 
tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới,... Qua đó, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác thành 
lập mới ngày càng tăng, chất lượng hoạt động được nâng lên; nhiều hợp tác xã, 
tổ hợp tác xây dựng được mô hình liên kết chuỗi giá trị, sản xuất hàng hoá tập 
trung, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến, 
xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, nâng 
cao thu nhập cho xã viên. Trong nhiệm kỳ, thành lập mới 116 hợp tác xã, giải 
thể 31 hợp tác xã; đến nay, toàn tỉnh có 209 hợp tác xã, với 29.604 thành viên 
(tăng 535 thành viên), tổng vốn hoạt động 1.177 tỷ đồng (tăng 122 tỷ đồng so 
năm 2015).

15



Thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 2 doanh nghiệp nhà nước (Công 
ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng và Công ty cổ  phần Công trình đô thị 
Sóc Trăng).

1.2.7. về điều chỉnh cơ cẩu vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tinh

Tập trung điều chỉnh cơ cấu và cơ chế phân bổ vốn theo hướng giảm 
dần đầu tư công, tăng cường huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế 
trong vả ngoài nước để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 là 68.249 tỷ đồng; trong 
đó, vốn khu vực nhà nước khoảng 21.389 tỷ đồng, chiếm 31,34% (vốn đầu 
tư công 15.789 tỷ đồng, chiếm 23,13% tổng vốn đầu tư toàn xã hội), vốn khu 
vực ngoài ngân sách nhà nước khoảng 46.860 tỷ đồng, chiếm 68,66% tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội.

Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách được tập trung, tăng tỷ trọng chi 
đầu tư phát triển, hướng vào mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,... Giai đoạn 2016-2020, tổng chi ngân 
sách nhà nước trên địa bàn là 39.901 tỷ đồng (tăng 8.361 tỷ đồng so giai đoạn 
2011-2015); trong đó, chi đầu tư phát triển là 9.672 tỷ đồng, chiếm 24,24% 
tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn (tăng gần 3%); chi đầu tư xây dựng 
cơ bản là 9.446 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng chi ngân sách (tăng 3,6% so giai 
đoạn 2011-2015).

Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương 
trình, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng, triển khai các 
chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát động khởi 
nghiệp; ưu tiên ngân sách đầu tư hạ tầng đến hàng rào dự án, giải phóng mặt 
bằng, tạo quỹ đất sạch giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tình hình thu hút đầu tư có bước khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn, 
tiềm năng đến tìm kiếm cơ hội đàu tư tại tỉnh. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã tiếp
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và làm việc với khoảng 900 lượt nhà đầu tư; trong đó, có trên 100 nhà đầu tử 
nước ngoài. Có 116 dự án được cấp chủ trương đầu tư (tăng 55 dự án), với 
tổng vốn đăng ký 27.282 tỷ đồng (tăng gấp 5,5 lần so giai đoạn 2011-2015); 
trong đố, có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư khoảng 
3.312 tỷ đồng (đến nay, cỏ 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được triển 
khai, đì vào hoạt động ổn định). Một số dự án đã và đang triển khai có tác 
động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, tổ chức 
thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 và Phát động khởi nghiệp, góp 
phần quan trọng thu hút đầu tư vào tỉnh.

2. C ùng vói p h á t triển  kỉnh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được 
quan  tâm  chăm  lo, p h á t triển , đời sống nhân  dân  được nâng lên

2.1. Đỗi mới và p h á t triển  giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ; tích cực, chủ động thích ứng với biến đổỉ khí hậu  và bảo vệ 
môi trư ờng

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng 
yêu càu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các cấp uỷ, chính 
quyền quan tâm thực hiện Két luận số 03-KL/TU, ngày 17/6/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về Đồ án Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 
tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ học sinh khá giỏi, thi đỗ tốt nghiệp 
trung học phổ thông tiếp tục duy trì ở mức cao; tỷ lệ học sinh yếu, kém, bỏ 
học ở các cấp giảm dần qua các năm học; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn 
tăng qua từng năm. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xoá 
mù chữ tiếp tục được giữ vững; thực hiện phân luồng học sinh sau trung học 
cơ sở đạt kết quả bước đầu. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 
học tập được quan tâm đúng mức. Thực hiện tốt công tác sắp xếp mạng lưới 
trường lóp, rà soát tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Quan tâm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ, đổi mới sáng tạo với nhiều chương trình, đề tài, dự án phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. Từ năm 2015 đến nay, có 57 đề tài, dự án đã và đang được
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triển khai thực hiện, với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng; trong đó, có 41 đề tài, 
dự án nghiên cứu cấp tỉnh về các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của 
tỉnh, thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 
gắn sản xuất với bảo vệ môi trường được nghiệm thu, ứng dụng vào sản xuất 
và đời sống. Tỉnh đã xây dựng và bảo hộ các nhãn hiệu chứng nhận và nhãn 
hiệu tập thể đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, như: Hành tím Vĩnh Châu, 
Artemia Vĩnh Châu, Gạo Tài nguyên Thạnh Trị, đỉnh cao là năm 2017 gạo 
ST24 đạt Top 3 gạo ngon thế giới, năm 2019 gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất 
thế giới; chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” dùng cho sản phẩm hành tím,... Hoạt 
động đổi mới sáng tạo ở tỉnh được triển khai thực hiện khá tốt, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khởi nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường 
được tăng cường; thực hiện chặt chẽ cồng tác thẩm định đánh giá tác động môi 
trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; ưu tiên lựa chọn các dự án 
đầu tư có ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và thực hiện 
tốt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
chủ yếu về môi trường đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

2.2. Chăm ỉo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin - 
truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cồng tác thông tin - truyền thông được quan tâm chỉ đạo, kịp thời thông 
tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thiết chế văn hóa 
từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 
các di sản văn hóa dân tộc về vật thể, phi vật thể, tiếng nói, chữ viết của dân 
tộc thiểu số được chú trọng; phát huy tốt các lễ hội truyền thống dân tộc, nhất 
là Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer. Công tác gia đình 
và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển, 
phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, thực hiện nếp sống văn minh, 
góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ước năm 2020, có 293.730 hộ
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gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,8% tổng số 
hộ trên toàn tỉnh, tăng 11.870 hộ so năm 2015; có 725 ấp, khóm văn hóa, đạt 
tỷ lệ 93,5%, tăng 93 ấp, khóm so năm 2015. Phong trào thể dục, thể thao có 
chuyển biến tích cực; thể thao thành tích cao được chú trọng; từ năm 2015 
đến nay, các vận động viên của tỉnh đã tham dự 232 giải thi đấu quốc tế, quốc 
gia và khu vực, đạt 14 huy chương vàng, 228 huy chương bạc và 324 huy 
chương đồng.

Chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được nâng 
lên; triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến tỉnh 
và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ; áp dụng nhiều 
kỹ thuật mới, hiện đại trong khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ 
chức lại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; chủ trương tự chủ đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế mang lại hiệu quả bước đầu. Công tác 
y tế dự phòng được quan tâm thực hiện, bệnh dịch được kiểm soát, không có 
dịch lớn xảy ra. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết thuộc lĩnh vực 
y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,79% dân sổ, vượt 12,35% 
chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, bảo hiểm y tế bắt buộc đạt 98,99% dân số, đạt 
97,72% chỉ tiêu Nghị quyết; bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 79,5% dân số, đạt 
159% chỉ tiêu Nghị quyết.

2.3. Giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh là 605 tỷ đồng (ngân sách 
Trung ương là 478 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và huy động từ các nguồn khác là 
127 tỷ đồng); bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm; trong đó, giảm tỷ 
lệ hộ nghèo Khmer ừên 4%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Ước đến cuối năm 
2020, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%; trong đó, có 5.600 
hộ nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 5,55%. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng, triển khai 
thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở các 
nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng từ ngân sách địa phương
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bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tích cực ữong công tác giảm nghèo của 
địa phưomg.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo, đạt kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 69.582 
lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 50,18% năm 2015 lên trên 60% 
năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 
tăng từ 45,18% năm 2015 lên trên 55% năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 
giải quyết việc làm cho 129.609 lao động; trong đó, lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài là 1.852 người. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số; 
đến nay, đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên địa 
bàn tỉnh.

3. Công tác quốc phòng địa phưong được tăng  cường, an n inh  chính 
tr ị  và t r ậ t  tự , an toàn  xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại được 
m ử rộng

Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các-ngành xây dựng và triển 
khai thực hiện các chiến lược, chuông trình, kế hoạch, đề án về quốc phòng, 
an ninh; gắn kết việc phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới 
biển của tỉnh. Xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động 
viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 
hằng năm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ 
các cấp được chuẩn bị chu đáo và tổ chức hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ; 
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được xây dựng, củng cố 
và phát ừiển.

Các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, 
quản lý địa bàn, đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ 
động đối phó với các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Triển 
khai nhiều đợt cao điểm tấn cộng, trấn áp tội phạm, triệt xoá tệ nạn xã hội; tạo sự
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chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; tội phạm và vi phạm pháp luật 
được kéo giảm. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019, cơ quan chức năng đã phát 
hiện và xử lý 1.524 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự (giảm 14 vụ so cùng 
kỳ); tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, xảy ra 3 58 vụ tai nạn giaỏ 
thông, làm chết 372 người, bị thương 252 người (giảm 172 vụ, giảm 159 người 
chết và giảm 185 người bị thương so cùng kỳ); bắt và xử lý 1.765 điểm, 10.360 
đối tượng đánh bạc dưới các hình thức,... góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ 
cương, tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chủ trương và chính sách đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, công tác xúc 
tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, số lượng dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Quản lý chặt chẽ các 
hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh 
theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Từ năm 2015 đến 
nay, đã đón tiếp 740 đoàn khách ngoại giao, chuyên gia, doanh nghiệp nước 
ngoài đến giao lưu, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính tr ị  được chú 
trọng  thường xuyên, triển  khai đồng bộ, toàn  diện, có hiệu quả

4.1. Công tác xây dựng Đ ảng được tăng  cường lãnh  đạo và tạo  được 
chuyển biến tích cực

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Trung ương, của Tỉnh uỷ; định kỳ hằng quý, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức 
hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề, kịp thời định hướng tư tưởng 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện và có biện pháp đấu tranh chống 
các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu “Diễn biến hoà bình” của 
các thế lực thù địch.
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Thực hiện tổt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị và các quy định về nêu gương, tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác kây dựng Đảng. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đổi mới phong cách, 
lề lối làm việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ kỷ 
luật, kỷ cương trong Đảng. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 
theo chuyên đề hằng năm.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống 
chính ứị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 
6 khoá XII, Tỉnhuỷ ban hành Đề án số 08-ĐA/TƯ, ngày 24/8/2018 về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối, kiêm 
nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính t r ị -x ã  hội, tinh giản biên chế ừong hệ thống 
chính trị. Đến nay, thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan đảng, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính t r ị - x ã  hội các cấp đạt tỷ lệ 95,58% kế 
hoạch, tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước đạt tỷ lệ trên 91 % so kế hoạch 
đến năm 2021; ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
và danh mục vị trí việc làm các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; hợp 
nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng 
bộ các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chi đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chất lượng tổ 
chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hằng 
năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt ừên 80%. Bình quân hằng năm kết nạp được trên 
2.000 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ
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lên trên 46.000 đảng viên. Công tác quản lý, phân công công tác đối với đảng 
viên được thực hiện khá nề nếp.

Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện từng khâu trong công tác cán bộ. 
Thường xuyên rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những trường họp không đáp ứng 
yêu cầu, tiêu chuẩn và bổ sung những nhân tố mới, những cán bộ trẻ có triển 
vọng phát ứiển; cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được phát hiện và 
giới thiệu đưa vào quy hoạch ngày càng nhiều hơn so với quy hoạch nhiệm 
kỳ trước. Công tác luân chuyển cán bộ từng bước đi vào nề nếp, từ năm 2015 
đến nay đã thực hiện luân chuyển được 49 lượt cán bộ. Công tác bổ nhiệm và 
giới thiệu cán bộ ứng cử khá chặt chẽ, cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng 
cử đã phát huy được trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Từ năm 2015 
đến nay, có 417 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ quản lý được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử; trong đó, bổ nhiệm 205 đồng 
chí, bổ nhiệm lại 29 đồng chí; giới thiệu ứng cử 59 đồng chí; chuẩn y bí thư, 
phó bí thư cấp uỷ cấp huyện 4 đồng chí; bổ sung ban chấp hành, ban thường 
vụ cấp uỷ 83 đồng chí; chỉ định đảng đoàn, ban cán sự đảng của các đơn vị 37 
đồng chí. Triển khai thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành 
viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tr ị-x ã  hội giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng được các cấp uỷ quan 
tâm lãnh đạo, phục vụ kịp thời trong việc đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ 
nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong nhiệm 
kỳ, các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung rà soát, sàng lọc, đưa 958 đảng viên 
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; trong đó, xoá tên 599, xin ra khỏi Đảng 
269, khai trừ 90.

Công tác dân vận tập trung hướng mạnh về cơ sở, động viên nhân dân 
hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở. Các cấp uỷ quan tâm đổi mới nội dung, phương 
thức lãnh đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo công tác
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vận động quần chúng sát với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt quy chế dân chủ 
ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng mô hình dân 
vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác dân vận của chính 
quyền có tiến bộ, nhất là trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hạn chế 
tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ 
chức và công dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác dân vận trong vùng có đông đồng 
bào tôn giáo, dân tộc được thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện đúng quy định, chất lượng được nâng lên. Các cấp uỷ, tổ chức 
đảng tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, 
quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật đảng; rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy trình nghiệp vụ về 
công tác kiểm ữa, giám sát. Kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám 
sát toàn khoá, hằng năm, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những 
địa bàn, lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra, giám sát. Từ đầu 
nhiệm kỳ đến nay, các cấp uỷ kiểm tra 2.691 tổ chức, 1.985 đảng viên; giám 
sát 1.466 tổ chức, 1.760 đảng viên; đã xử lý kỷ luật 6 tổ chức cơ sở đảng; thi 
hành kỷ luật 463 đảng viên vi phạm; giải quyết 6 trường hợp khiếu nại kỷ luật 
đảng. Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 
nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm 
vụ được giao.

4.2. Hiệu lực, hiệu quả quản  lý nhà  nước của chính quyền các cấp 
tiếp tục được nâng lên

Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Nghị quyết của Hội đồng

24



nhân dân tỉnh; tập trung xây dựng các cơ ché, chính sách thu hút đầu tư, triển 
khai thực hiện các công trình, dự án mang lại hiệu quả thiết thực; rà soát, cắt, 
giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, phục vụ tốt hơn cho người 
dân và doanh nghiệp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn đúng, trúng những vấn đề quan 
trọng, bức xúc của tỉnh để bàn, quyết định trong các kỳ họp. Tăng cường chức 
năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của 
tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Qua giám sát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề được cử tri 
quan tâm.

4.3. H oạt động của M ặt trậ n  Tổ quốc và các đoàn thể chính tr ị  - xã 
hội tiếp tục được đổi mới, đ ạ t kết quả tích cực

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính tr ị-x ã  hội tiếp tục 
được đổi mới theo hướng sát cơ sở; chăm lo thiết thực đến quyền và lợi ích 
họp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính tr ị-x ã  hội trong triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Quan 
tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội, nhóm 
tiết kiệm và chú trọng công tác kết nạp đoàn viên, hội viên. Dự kiến đến cuối 
năm 2020, toàn tỉnh có 420.000 đoàn viên, hội viên, chiếm tỷ lệ trên 30% dân 
số. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Quy định số 
02-QĐi/TU, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của 
các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong
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Đảng bộ tỉnh; công tác xây dựng tổ chức đoàn thể được tăng cường; hằng năm, 
có trên 95% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện ngày 
càng tốt hơn. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng có đông 
đồng bào dân tộc thiểu số, lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách 
hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; qua đó, đời 
sống nhân dân vùng có đông đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện, 
nâng cao.

4.4. Công tác cải cách tư  pháp; đấu tran h  phòng, chống tham  nhũng, 
lãng ph í được quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung công tảc triển 
khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng triển khai các giải pháp 
phòng, ngừa tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công 
khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham 
nhũng, kinh tế; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác 
số 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tỉnh uỷ, các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều fra, 
xử lý các vụ ản, vụ việc theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ 
Chính trị. Thực hiện nghiêm Quy định số ll-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của 
Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, 
đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy 
chế số 07-QC/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. 
Đến nay, bí thư cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tổ chức tiếp 253 lượt công dân.
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II-NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII còn một số mặt hạn 
chế, yếu kém:

1. K ỉnh tế  p h á t triển  chưa th ậ t sự  bền vững, chấ t lượng tăng  trư ở ng  
và năng lực cạnh tran h  còn thấp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhưng chưa đạt yêu cầu; tỷ trọng khu 
vực I còn chiếm tỷ lệ cao; tỷ trọng khu vực II tăng chậm. Tổng sản phẩm 
nội tỉnh xếp thứ 8 trong số 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long.

Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, liên kết sản xuất chưa chặt chẽ, việc sản 
xuất theo quy trình sản xuất sạch, gắn với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết 
chế biến, xuất khẩu bước đầu mới hình thành, thiếu bền vững; các chính sách 
hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn chậm được triển khai, chưa 
thu hút được nhiều doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiến độ 
thực hiện một số đề án, dự án chuyển đổi sản xuất chậm.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào ngành công 
nghiệp chế biến; trong đó, ngành ché biến thực phẩm chiếm 80%. Các dự án 
đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các nhà máy nhiệt điện, 
điện gió chậm được triển khai. Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại, 
nhất là ở khu vực nông thôn còn yếu kém, phần lớn là mạng lưới chợ truyền 
thống; du lịch phát hiển chưa tương xứng với tiềm năng.

Thành phần kính tế tư nhân phần lớn là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các 
doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; số lượng doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm 
ngưng khá cao (chiếm khoảng 25% số doanh nghiệp thành lập mới). Mô hình 
kinh té tập thể chưa phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động nhiều hợp tác xã, 
tổ hợp tác còn yếu kém; liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp với 
các tổ chức kinh tế tập thể hạn chế, thiếu bền vững.
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Công tác thu hút đầu tư còn khó khăn do thiếu quỹ đất sạch, nhiều quy 
định về thủ tục còn bất cập, chồng chéo, kết quả thu hút đầu tư chưa tương 
xứng với tiềm năng; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, 
nhưng khả năng cạnh tranh còn thấp so với cả nước và khu vực; hoạt động 
hỗ trợ tuy được tăng cường nhưng còn dàn trải, phân tán, chưa có trọng tâm, 
ứọng điểm, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Việc cổ phần hoá 
doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Thực hiện 3 đột phá chiến lược có chuyển biến, nhưng công tác cải cách 
hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, một 
số thủ tục còn rườm rà; hiện đại hóa hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải 
cách chế độ công vụ còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng 
yêu cầu phát triển. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt thấp so với chỉ tiêu 
Nghị quyết. Tiến độ triển khai một số công trình chậm; trong đó, có một số 
công trình trọng điểm.

2. M ột số vấn đề văn hóa - xã hội chuyển biến chậm , có m ặt còn 

hạn  chế

Chưa quan tâm đúng mức việc khai thác, bảo tồn, phát huy các thiết chế 
văn hóa, khu di tích; nhiều thiết chế văn hóa cơ sở còn thiếu chuẩn so với quy 
định; phong trào thể dục thể thao quần chúng ở vùng nông thôn, khu công 
nghiệp còn hạn chế; thể thao thành tích cao phát triển chậm.

Chất lượng giáo dục và đào tạo vẫn còn thấp so với khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long và cả nước; phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung 
học phổ thông chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp, 
điều chuyển giáo viên, xã hội hoá giáo dục và đào tạo còn gặp nhiều khó khăn; 
còn tinh trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đặc biệt là thiếu giáo viên mầm 
non. Tỷ lệ huy động ứẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ, trung học phổ thông chưa 
đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
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Hệ thống y té ngoài công lập chậm phát triển; trình độ, năng lực của cán 
bộ y tế cơ sở ở một số nơi còn hạn chế. Dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất 
huyết chưa phòng ngừa hiệu quả, số ca mắc bệnh hằng năm có chiều hướng 
gia tăng. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

Một số công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ có hiệu quả ứng 
dụng chưa cao, thị trường khoa học - công nghệ chưa phát triển; phần lớn các 
doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận những tiến bộ khoa học và công 
nghệ, nên hạn chế trong việc liên kết hợp tác giữa nghiên cứu với ứng dụng 
khoa học và công nghệ.

Công tác phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với 
quy định; tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh chưa được xử lý hiệu quả; còn lúng túng trong thực hiện 
các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đời sống một bộ phận người dân khó khăn; kết quả giảm nghèo chưa 
bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Chất lượng công tác đào tạo nghề còn 
hạn ché, đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động; chất lượng lao 
động còn thấp, chủ yếu lao động phổ thông, lao động có tay nghề, có trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật cao chiếm tỷ ừọng thấp; việc giải quyết tình trạng thiếu 
hụt lao động tại các cơ sở sản xuất, nhất là lao động có tay nghề còn gặp nhiều 
khó khăn.

3. A n ninh chính tr ị  và t r ậ t  tự , an  toàn  xã hội từng  lúc, từ ng  noi còn 
diễn biến phức tạp

Tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Hiệu 
quả công tác phòng ngừa tội phạm chưa cao, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là 
tệ nạn ma tuý chưa được kiềm chế, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao 
trong cơ cấu tội phạm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào 
quản lý nhà nước về an ninh, trật tự chưa đạt yêu cầụ.
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4. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
còn han chế

Công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội từng lúc chưa kịp thời; cung cấp 
thông tin cho cơ quan báo chí còn bị động, lúng túng; công tác đấu tranh, phản 
bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch còn thiếu sắc bén. Việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
chưa có chuyển biến rõ nét; có nơi việc cụ thể hoá thực hiện chủ đề hằng năm 
chưa phù họp với từng loại hình cơ quan, đơn vị.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn 
chế; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên nhiều 
nơi còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; tính tiền phong, gương 
mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc xây dựng các tổ chức đảng, 
đoàn thể trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác đánh giá, quy 
hoạch, đào tạo cán bộ ở một số nơi có lúc còn chủ quan, thiếu mạnh dạn; đánh 
giá cán bộ còn coi trọng văn bằng, chứng chỉ, chưa gắn với năng lực thực tiễn 
và hiệu quả công việc.

Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 
kiểm traìhu, chi ngân sách đảng, giám sát chuyên đề tổ chức đảng còn ít; chất 
lượng, hiệu quả của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Vai trò tham 
mưu của uỷ ban kiểm tra có nơi chưa được phát huy đúng mức; công tác phối 
hợp giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng lúc chưa được chặt chẽ, 
kịp thời.

Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Tiến độ thực hiện 
công tác điều fra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng còn chậm, sự phối hợp 
giữa các cơ quan tư pháp trong cồng tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
còn vướng mắc, bất cập; công tác giám định còn kéo dài. Công tác thanh fra, 
kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành hiệu quả chưa cao.
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Công tác dân vận trong hệ thống cơ quan nhà nước chưa được quan tâm 
thực hiện tốt, thiếu linh hoạt, nhạy bén. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể chính trị-x ã  hội có nơi còn hạn chế; công tác phản biện còn lúng 
túng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nội dung chưa nghiêm túc, 
nhiều nơi còn hình thức; công tác phối họp nắm tình hình, quản lý hoạt động 
tôn giáo, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo có lúc chưa chặt chẽ.

III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC 
KINH NGHIỆM

1. Đ ánh giá tổng q u á t

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, tỉnh Sóc 
Trăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; có 2 chỉ tiêu 
cơ bản đạt, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết. Kinh tế của tỉnh tiếp 
tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô kinh tế được nâng lên; cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ 
và du lịch có bước phát triển, mở ra nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Môi 
trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; tình hình thu hút đầu tư có bước 
khởi sắc, nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh, 
nhiều dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện. Xây 
dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, được nhân dân đồng tình, 
tin tưởng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; các chủ trương, chính 
sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội,... được quan tâm thực 
hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Quốc 
phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được 
giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển 
khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vũng; tổ chức, 
bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng
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tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.

Bên cạnh thành tựu đạt được, cũng còn một số mặt hạn chế, yếu kém, 
khuyết điểm: Còn 4/24 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện khó đạt: Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; sản lượng thuỷ, hải sản; tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội. Kết quả thực hiện 3 
đột phá chiến lược còn nhiều mặt hạn chế, thu hút đầu tư vào tỉnh còn thấp. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên 
kết sản xuất - tiêu thụ thiếu bền vững; chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến 
đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Công nghiệp tuy có bước phát triển, nhưng 
chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; hạ tầng khu, cụm công 
nghiệp chậm được đầu tư. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng giáo dục và đào tạo tuy được 
nâng lên nhưng chưa đều. Đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực nông 
thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. An ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực quản 
lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
có mặt còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ chậm được nâng lên; 
tính đảng, tính chiến đấu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chưa cao.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân đạt được thành tựu

-  về khách quan: Tình hình kinh tế đất nước tăng trưởng ổn định; sức 
cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng cao; tình hình an ninh 
chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ họyp tác 
đối ngoại của Việt Nam với các nước phát triển tốt, đã tác động tích cực đến 
phát triển kinh tế chung của các tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, có 
tỉnh Sóc Trăng.

-  về chủ quan: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo sâu 
sát; các ngành, các cấp tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Ý thức nỗ lực 
của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong sản xuất, kinh 
doanh.

2.2. Nguyên nhân hạn  chế, tồn tại

-  về khách quan: Do ảnh hưởng của chiến tranh thưomg mại giữa các 
nước lớn, sự gia tăng các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế. Kinh tế 
của tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, chịu ảnh hưởng của thời tiết, biến đổi khí 
hậu, biến động giá cả, dịch bệnh,..., đặc biệt hạn, xâm nhập mặn năm 2016 và 
năm 2020, bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019 ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh (năm 2016, khu vực I tăng trưởng âm); các dự án đầu tư, kinh 
doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các dự án nhiệt điện, điện gió chậm triển 
khai đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng khu vực II, III. Dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Vị trí địa lý của tỉnh xa các trung tâm kinh tế lớn; hạ tầng kỹ thuật còn yếu yà 
thiếu. Ngân sách tỉnh còn khó khăn nên thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện 
các chương ừình, kế hoạch. Có những cơ chế, chính sách còn chồng chéo, bất 
cập, thiếu đồng bộ, nhiều quy định chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi ừiển 
khai thực hiện (nhất là thiếu nguồn vốn thực hiện).

-  về chủ quan: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ữiển 
khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ. 
Sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tuy có tập trung nhưng chưa 
đúng mức cho nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá. Công tác tham mưu của 
một số ngành chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong 
tình hình mới. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên 
chức, kể cả cán bộ chủ chốt chưa đáp ứng yêu cầu; tinh thần trách nhiệm chưa 
cao. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có việc chưa chặt chẽ, thiếu 
chủ động.
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3. M ột số kinh nghiệm

Thứ nhất, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện phải có 
quyết tâm chính trị cao; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính 
toàn diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ 
ừọng tâm, có tính đột phá, tạo động lực phát triển.

Thứ hai, giải quyết hài hoà lợi ích chính đáng của các tầng lớp trong 
xã hội với những bước đi phù họp, khả thi. Xây dựng, phát triển, nhân rộng 
những điển hình tiên tiến, nhân tố mới tích cực trên các lĩnh vực.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và củng cố hệ thống chính trị với 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường.

Thứ tư, chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đứCj nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Làm tốt công 
tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm, năng động, sáng tạo, có đủ 
phẩm chất, năng lực. Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phong 
cách quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở; xác định 
rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kỉnh 
nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

P hần  th ứ  hai
M ỤC TIÊU , N H IỆM  VỤ VÀ G IẢ I PHÁP 

N H IỆM  KỲ 2020-2025

I - D ự  BÁO TÌNH HÌNH

Trong 5 năm tới, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng, theo đó, việc thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế, nhất là các
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hiệp định thương mại tự do mới ký kết, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EƯ (EVFTA) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hàng hoá xuất khẩu của Việt 
Nam; các cân đối vĩ mô tiếp tục được kiểm soát; đà tăng trưởng vẫn sẽ được 
duy trì ổn định; thị trường đầu tư tại Việt Nam dự báo có nhiều khởi sắc. Bên 
cạnh thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới trong những năm tới tiếp tục 
diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các 
nước tiếp tục diễn ra ngày càng gay gắt; khu vực Châu Á phát triển nhanh, 
nhưng tình hình tranh chấp biển, đảo tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; khu 
vực Đông Nam Á còn nhiều rủi ro, thách thức; xu hướng bảo hộ thương mại 
tiếp tục gia tăng,... Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng nhưng 
sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, lệ thuộc nhiều vào các nền kinh tế lớn 
trên thế giới; năng suất lao động còn thấp; biến đổi khí hậu tác động ngày càng 
nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống người dân; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
vẫn còn xảy ra; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn 
biến tinh vi, phức tạp hơn.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII 
nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tạo động lực lớn cho nhiệm kỳ 2020-2025; nhiều dự 
án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các dự án năng 
lượng, các trung tâm thương mại, du lịch,... dự kiến được triển khai, sẽ tác 
động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, tình hình 
biến đổi khí hậu, thiên tai có chiều hướng diễn biến nhanh, khó lường, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân; dịch bệnh Covid-19 tác 
động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thiếu hụt lao động, nhất 
là lao động có tay nghề cao; ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng; tình 
hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn 
định; tệ nạn xã hội, ma tuý diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động 
nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động câu móc với các phần tử bất mãn,

35



cơ hội chính trị trong khu vực và trên địa bàn tỉnh lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 
giáo, dân chủ, nhân quyền gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II- MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin của nhân 
dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường quốc 
phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, ữật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh 
phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; 
phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong nhiệm kỳ cao 
hơn tốc độ tăng trưởng kinh té bình quân cả nước.

Thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhất quán 
phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cinmg, 
Đổi mói”.

2. Chỉ tiêu cụ thể

(1) . Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 
năm 2010 bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 8,0%.

(2) . GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ 
đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên.

(3) . Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ khu vực I là 
33%, khu vực II 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm từ 4% trở lên.

(4) . Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm ừên 
80% sản lượng lúa toàn tỉnh.

(5) . Sản lượng thuỷ, hải sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 417.000 tấn trở lên.
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(6) . Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ 
sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha.

(7) . Luỹ kế đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới; có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới.

(8) . Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 21 % trở lên.

(9) . Giá trị xuất khẩu hàng hoá đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,2 tỷ USD.

(10) . Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ là 6.500 
tỷ đồng.

(11) . Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi 
đến lớp: Nhà trẻ đạt 25%, mẫu giáo đạt 95%; tiểu học đạt 99,5%; trung học cơ 
sở đạt 98,5%; trung học phổ thông và tương đương đạt 75%.

(12) . Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối nhiệm kỳ đạt 75%.

(13) . Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia 
về y tế 100%; đạt 30 giường bệnh/10.000 dân, 10 bác sĩ/10.000 dân.

(14) . Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5% 
dân số; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi 
là 45%.

(15) . Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 
chỉ là 30%. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi 
là 85%.

(16) . Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%-3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ 
hộ Khmer nghèo 3%-4%/năm.

(17) . Hằng năm, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống cấp nước tập trung là 93%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh 
hoạt họp vệ sinh là 99%.
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(18) . Hằng năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch
vụ được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 95%; tỷ lệ chất thải
rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu , ■ * 
chuân môi trường là 65%.

(19) . Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số đảng viên trong
toàn Đảng bộ tỉnh là 53.400 đồng chí.

\

(20) . Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất 
lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ ” và có dưới 1,5% tổ chức cơ sở đảng “Không 
hoàn thành nhiệm vụ

(21) . Hằng năm, có trên 80% đảng viên được xép loại “Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ” và có dưới 1,5% đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ

(22) . Hằng năm, phấn đấu có trên 85% các đoàn thể chính trị - xã hội 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy m ạnh cơ cấu lại nền kỉnh tế  gắn vớỉ đổi m ái mô hình tăng 
trưởng , nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tran h

Tập trung phát triển, cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực; đổi mới mô hình 
tăng trưởng trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và ứng dụng các thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

về phát triển nông nghiệp và nông thôn: Xây dựng, triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chương trình, đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
họp với điều kiện sinh thái từng vùng, thích ứng trong điều kiện biến đổi khí 
hậu, hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng; cơ cấu lại sản xuất theo hướng các 
ngành hàng chủ lực “thuỷ sản, cây ăn trái, lúa đặc sản”, từng bước hình thành 
các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, áp dụng tiêu chuẩn 
sản xuất sạch, hướng đến ứng dụng công nghệ cao, theo nhu cầu thị trường, 
gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, liên kết bao tiêu,
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chế biến, xuất khẩu. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả 
sang các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn. Triển khai kịp thời các chủ 
trương, chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn; phát triển kinh tế hợp tác, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lúa đặc sản, lúa chất lượng cao các loại, 
phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, lúa chất lượng 
cao chiếm trên 80% tổng sản lượng lúa. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự 
án Phát triển cây ăn trái đặc sản của tỉnh, hướng tới thị trường xuất khẩu, với 
các nhóm cây chủ lực, như: Cây có múi (bưởi, cam, quýt,...), nhãn, vú sữa, 
xoài, sầu riêng, mãng cầu,... Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập 
trung gắn với chuỗi giá trị, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm; giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở 
chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 04/3/2019 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục khai thác có 
hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển của tỉnh; phát triển nuôi thuỷ, hải 
sản theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất 
khẩu; chú trọng khai thác gắn với việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đẩy mạnh 
phát triển năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch biển, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu, phát ừiển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nồng 
thôn mới, nhất là đối với các tiêu chí cần ít vốn đầu tư; huy động, lồng ghép 
các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh té - xã hội; đồng thời, quan tâm duy 
trì và nâng chất các xã đã đạt 19 tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn
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nông thôn mới kiểu mẫu; 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 1 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao).

về phát triển cồng nghiệp: Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, 
chính sách thu hút đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng năng lượng; 
trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp lợi thế của tỉnh, như: Công 
nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất điện,...; thúc đẩy gia tăng số lượng 
doanh nghiệp sản xuất, chế biến các ngành hàng có sử dụng nguồn nguyên liệu 
nông, thuỷ sản địa phương; phát triển tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, 
nhằm giải quyết lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 
Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, triển khai đàu tư, kinh doanh hạ tầng Khu 
công nghiệp Trần Đe, Sông Hậu, Đại Ngãi, Mỹ Thanh; các cụm công nghiệp: 
Ngã Năm, Xây Đá B, An Lạc Thôn 1, An Lạc Thôn 2, Vĩnh Châu,...; các nhà 
máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Long Phú.

về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch: Đẩy mạnh xã hội hoá trong 
đầu tư, khai thác hệ thống chợ, chợ đầu mối, trung tâm thương mại,... tại các 
đô thị và khu vực nông thôn theo quy hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả 
Đề án Phát ữiển chợ trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh với các hình thức thanh 
toán linh hoạt; chú trọng phát triển thương mại điện tử. Tích cực hỗ trợ doanh 
nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá; kết nối cung cầu, gắn với 
thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường; xử lý nghiêm các hành vi gian 
lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, 
ngày 02/8/20 ỉ 6 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025; trong đó, tập trung khai thác tiềm năng 
du lịch tâm linh, văn hoá lễ hội; du lịch chợ nổi két hợp với phát ừiển các 
loại hình văn hoá trên sông; du lịch sinh thái, miệt vườn trên hệ thống cù lao
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dọc sông Hậu và khu vực ven biển, kết hợp với phát triển điện gió, du lịch 
biển,... gắn với khai thác tiềm năng du lịch thông qua tuyến tàu cao tốc Trần 
Đề - Côn Đảo. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh; phát 
triển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai 
các khu, điểm du lịch; triển khai thực hiện có hiệu quả Đồ án Phát triển du lịch 
cộng đồng. Tăng cường công tác quảng bá, phối hợp với các công ty lữ hành 
xây dựng tour, tuyến kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 
Đề án Tổng thể phát triển du lịch Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025, chính sách 
hỗ ữợ phát ừiển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của người dân, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là tại các 
khu, điểm du lịch.

về thu - chi ngân sách: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương 
ưình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo 
nguồn thu mới; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; kiểm 
soát chặt chẽ việc khai thuế, hoàn thuế bảo đảm cồng bằng mức huy động 
thuế, phí trong xã hội. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực 
ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ 
động, chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao; tăng tỷ ừọng chi đầu tư phát 
ưiển trong tổng chi ngân sách nhà nước ữên địa bàn; ưu tiên ngân sách cho 
công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư đối với các 
danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh. Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách.

về tín dụng: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tăng trưởng tín 
dụng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai các 
giải pháp bảo đảm chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất 
là các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và ưu tiên vốn tín dụng cho 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
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về đầu tư hệ thống kết cẩu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Tranh thủ Trung ương bổ sung quy hoạch, 
kêu gọi đầu tư cảng biển nước sâu Trần Đề; đầu tư kéo dài tuyến Quốc lộ 60, 
Quốc lộ 61B; đầu tư cầu Đại Ngãi; nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ qua 
địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án tác động lớn đến phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó, tập trung đầu tư hệ thống các tuyến 
đường tỉnh, đường huyện, các tuyến đường kết nối thành phố Sóc Trăng với 
các vùng kinh té trọng điểm, các khu, điểm du lịch của tỉnh; đầu tư các tuyến 
vành đai, trục hướng tâm, trục chính giao thông các đô thị; triển khai thực hiện 
có hiệu quả Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng.

Quan tâm đầu tư hạ tầng thuỷ lợi phục vụ sản xuất thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi thuỷ sản huyện Mỹ 
Xuyên và thị xã Vĩnh Châu; hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất ở các huyện: 
Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành và thị xã Ngã Năm; các dự án nạo vét hệ 
thống thuỷ lợi trữ ngọt két hợp phòng, chống ngập úng, hạn mặn trên địa bàn 
tỉnh. Tranh thủ Trung ương triển khai Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ 
chuyển đổi sản xuất phù họp với điều kiện sinh thái, để thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nâng cao sinh kế người dân khu vực Cù Lao Dung; Dự án chuyển 
đổi nông nghiệp bền vững; Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Trần Đề; các dự 
án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển ừên địa bàn các huyện Kế Sách, Long 
Phú, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu.

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển điện lực và các 
quy hoạch phát ữiển năng lượng tái tạo, bảo đảm nguồn điện và lưới điện phục 
vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân; trong đó, tập trung đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, các đường dây và trạm biến 
áp llOkV, phấn đấu đến năm 2025 mỗi huyện và khu, cụm công nghiệp có 
trạm biến áp 1 lOkV. Đen năm 2025, hộ có điện trên địa bàn tỉnh đạt trên 99%, 
không còn hộ sử dụng điện câu đuôi mất an toàn, bảo đảm điện cung cấp cho 
khu vực nuôi tôm công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục hỗ ữợ các nhà
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đầu tư thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, phấn đấu đến năm 2025 các dự 
án đưa vào vận hành thưomg mại.

về phát triển các thành phần kinh tế: Tập trung triển khai thực hiện có 
hiệu quả Chưomg trình số 20-CTr/TƯ, ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ưorng khoá XII về 
phát triển kinh té tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung các nguồn lực để triển khai 
các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
phát động khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 2.500-3.000 doanh 
nghiệp được thành lập mới.

Tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự tham 
gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, phát triển, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nòng cốt là họp tác xã; tổ chức triển 
khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, chính sách 
hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; xem việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá ữị và tiêu thụ sản phẩm là động lực để phát triển kinh tế tập thể, họp 
tác xã, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho xã viên.

về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao 
năng lực cạnh tranh: Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính 
phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Chú trọng cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, gia nhập 
thị trường,... Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai 
các công trình, dự án. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đầu tư, 
chính sách khuyến khích đầu tư, để nhiều nhà đàu tư, nhất là các tập đoàn lớn, 
có tiềm lực kinh tế, quản trị, công nghệ tiên tiến đến đầu tư phát triển trên các 
lĩnh vực công nghiệp, thưomg mại, dịch vụ, du lịch,... Tranh thủ Trung ưomg 
đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng liên vùng, xã hội hoá đầu tư cảng biển nước 
sâu Trần Đề; khai thác lợi thế giao thông thuỷ, bộ dọc theo sông Hậu, kết nối
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với khu vực kinh tế biển, tập trung kêu gọi đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, 
cụm công nghiệp,...

về phát triển đô thị: Nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy 
hoạch đô thị; thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị. Đầu tư xây dựng 
phát triển đồng bộ hạ tầng theo định hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà 
ờ, trung tâm thương mại,... tại các đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hoá. Phấn đấu 
hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II đối với thành phố Sóc Trăng; từng bước 
hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV đối với khu vực các phường thuộc thị xã 
Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm; đầu tư xây dựng thị trấn Trần Đồ cơ bản đạt 
tiêu chí đô thị loại IV. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch xây 
dựng và quản lý thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng, chương trình phát 
triển đô thị, phát triển hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, giao thông, chiếu sáng, 
cây xanh,...).

2. Tiếp tục chăm  ỉo p h á t triển  sự  nghiệp văn hoá; nâng  cao chất 
lượng công tác giáo dục - đào tạo, chăm  sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện 
có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần  của ngưòi dân

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng thông tin báo 
chí. Xây dựng hệ thống hạ tầng bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin 
đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với 
xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 
độ cao.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ữong từng cơ quan, đơn vị, 
cộng đồng dân cư và mỗi gia đình; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào
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“Toàn dân đoàn két xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Đẩy mạnh 
phong trào thể dục, thể thao nhất là thể dục, thể thao, quần chúng; quan tâm 
đầu tư phát triển một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh. Xây 
dựng hoàn chỉnh các thiết chế thể thao cấp tỉnh, như: Sân vận động, nhà thi đấu 
tổng hợp,...

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu chương 
trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng học sinh 
sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thực hiện tốt công tác rà soát, 
sắp xếp mạng lưới trường, lóp, tinh giản biên chế giáo viên; quan tâm đầu 
tư trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo; xây 
dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đồ án phát triển giáo dục mầm non trên 
địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe nhân dân; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội 
ngũ y, bác sĩ, cán bộ ngành y tế; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và ngăn 
ngừa dịch bệnh. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ các cơ sở khám, chữa bệnh công 
lập theo lộ trình, xã hội hoá đầu tư các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. 
Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trung tâm y tế tuyến huyện, trạm 
y tế xã; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất ngành y tế đã được đầu tư (Bệnh viên 
Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi,...), góp phần nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Tăng cường công tác nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến 
bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Nâng cao chất lượng các đề tài 
nghiên cứu gắn với ứng dụng thực tiễn và phổ biến, áp dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, 
công nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực 
hiện có hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đổi 
mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, xây dựng 
tiêu chuẩn địa phương cho một số sản phẩm đặc trưng.
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Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và 
miền núi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách ưu 
đãi đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; kết hợp 
đồng bộ các biện pháp hỗ trợ đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm theo 
địa chỉ; tích cực hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tuyển dụng lao 
động. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của 
Trung ương, của tỉnh.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác quản ỉý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, thích ứng biến đỗi khí hậu

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền 
và người dân về các thách thức đang đặt ra trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 
môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm, bền vững tài nguyên nước, đất đai,...; có biện pháp phòng, tránh 
thiên tai, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn do 
nước biển dâng đối với vùng ven biển, vùng trũng, cù lao ven sông,...; huy 
động các nguồn lực tham gia công tác bảo vệ, phục hồi và trồng mới rừng, 
nhất là hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven sông.

Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm; 
cải thiện môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tập trung xử 
lý, khắc phục triệt để các điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, bảo đảm hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, 
hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường.

4. Tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, 
trậ t tự, an toàn xã hội và hoạt động cải cách tư  pháp

4.1. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận 
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Triển khai 
thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
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kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. Nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức tốt công 
tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập theo quy định. Chủ động nắm 
tình hình, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng - an ninh, không để bị động, 
bất ngờ.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả 
công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, 
chống cháy nổ; củng cố, nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc.

4.2. Thực hiện tốt các nội dung, hoạt động cải cách tư pháp theo lộ trình. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, 
bảo đảm về số lượng và chất lượng. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện công tác điều fra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng có 
đông đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân 
dân và phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 
viên đối với các cơ quan tư pháp.

5. N âng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của H ội đồng nhân  dân, 
Uỷ ban  nhân  dân  các cấp và M ặt trậ n  Tổ quốc, các đoàn thể

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong 
việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; lựa chọn 
những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật của 
Nhà nước để tập trung giám sát, khảo sát đề xuất, kiến nghị tháo gỡ kịp thời. 
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; bảo 
đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri phải được các sở, ngành, cơ quan, đơn 
vị thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
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Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; lãnh đạo, chỉ 
đạo các sở, ngành chức năng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ động trong 
việc tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, của 
tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ; đề cao trách nhiệm của 
lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; 
tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đồng chí bí 
thư cấp uỷ các cấp thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo 
Quy chế số 11-QC/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quy 
chế số 07-QC/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đối thoại 
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác 
nắm tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; quan tâm chăm lo bảo 
vệ quyền và lợi ích thiết thực, chính đáng của các giai cấp, các tầng lớp nhân 
dân; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 
- xã hội, của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bội đảng viên; tích cực vận động nhân dân 
tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tham gia công tác 
hoà giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thực 
hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 06/8/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong 
việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi'sự suy 
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ tỉnh.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu  của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên

6.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, 
cụ thể hoá và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận 
của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các
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quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi 
trường dư luận xã hội lành mạnh, làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá 
Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát 
ngôn, nói, viết và làm theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây 
dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình số 16-CTr/TU, ngày 21/3/2017 
của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, 
các ngành, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TƯ, ngày 24/8/2018 của 
Tỉnh uỷ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc 
Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Kiện 
toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với các 
tổ chức của hệ thống chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục thực 
hiện tinh giản biên ché ừong hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung 
dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, toàn diện và công tâm, 
lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, sự tín nhiệm của nhân dân làm 
thước đo chính để đánh giá cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, 
cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm 
vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ 
đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người 
đứng đầu. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất 
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, có bản lĩnh, năng lực và uy tín, ngang tầm 
nhiệm vụ.
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Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bảọ đảm về chất lượng. 
Quan tâm chỉ đạo kết nạp đảng viên ở vùng nông thôn, vùng có đông 
đồng bào dân tộc, tôn giáo, các đơn vị kinh tế tư nhân. Tuyên truyền, vận 
động chủ doanh nghiệp trong xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể nơi có đủ 
điều kiện. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; kịp 
thời thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, góp 
phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng tổ chức đảng ứong sạch, vững mạnh 
toàn diện.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, phương pháp, lề 
lối làm việc của cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp theo hướng khoa học, làm 
việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp. Tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình, khắc phục có hiệu quả tình trạng nể nang, né tránh, ngại va 
chạm. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 
năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp.

6.2. Tiếp tục cụ thể hoá, ữiển khai thực hiện các quyết định, quy định, 
quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
đảng. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp uỷ, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với cấp uỷ, uỷ ban 
kiểm tra cấp dưới. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ 
Đảng quy định; chủ động kiểm tra, giám sát về phẩm chất, đạo đức và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và 
giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng 
tâm, ưọng điểm”. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về lĩnh vực 
đất đai, đầu tư công. Xử lý và tham mưu cấp uỷ xử lý kịp thời, nghiêm minh 
tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
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6.3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử 
lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là 
đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; chỉ đạo xử lý nghiêm 
đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm 
của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã/hội, 
nhân dân và cơ quan truyền thông ữong công tác phòng, chống tham nhung; 
chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ 
trong cơ quan, đơn vị và qua giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

6.4. Tăng cường công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền gắn 
với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, 
của Tỉnh uỷ và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, 
tôn giáo. Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; kiên quyết đấu tranh chống cảc 
quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các hoạt động lợi dụng 
tôn giáo, dân tộc nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ 
động tham mưu cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả các vụ việc trong tôn 
giáo, dân tộc. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; kịp thời 
biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong hệ 
thống chính trị.

IV- NHŨNG NHIỆM v ụ  TRỌNG TẦM VÀ CÁC ĐỘT PHÁ TRONG 
NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG B ộ TỈNH LẦN THỨ XIV (2020-2025)

1. N hững nhiệm  vụ trọng  tâm

(1). Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ 
phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ửng yêu cầu nhiệm vụ trong tinh hình mới.
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(2) . Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Khai thác lợi thế 
hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển; kêu gọi đầu tư 
các dự án năng lượng, cảng biển, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

(3) . Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 
an ninh nhân dân. Kết họp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng 
cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

(4) . Phát huy giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Triển khai thực hiện tốt 
các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người 
dân; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-203Q.

(5) . Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài 
nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải 
pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

2. Các đột phá

(1) . Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao; chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp làn thứ tư.

(2) . Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện 
tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc 
đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.
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(3). Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, năng lượng, cảng biển, khu, 
cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tàng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát 
triền kinh tế số.

BAN CHẢP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈN H
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ỌT PH Ụ  LỤ C

K É T  Q U Ả  T H ự C  H IỆ N  C H Ỉ T IÊ U  N G H Ị Q U Y ẾT N H IỆ M  K Ỳ  2015-2020, 

C H Ỉ T IỂ U  N G H Ị Q U Y ẾT N H IỆ M  KỲ  2020-2025

S T T C h ỉ tiêu
Đ ơn vị 

tín h

N ghị quyết 
nh iệm  kỳ 

2015-2020

Ư ớc
T h ự c  hiện  
2015-2020

T h ự c  h iện / 
N ghị q u y ế t

(Vô)

N ghị q u y ế t 
nhiệm  kỳ 

2020-2025

So sánh  
2020-2025/ 

k é t q u ả  
2015-2020

G h i chú

1
T ổc độ  tă n g  tổ n g  săn  p h ẩm  trc n  đ ịa  
b àn  (G R D P ) th eo  g iá  so sán h  2010 
b ình  q u ân  5 năm  (2021-2025)

% /n ăm 8-9 6,15 76,88 8 130,08

2
G R D P  b ình  q u â n  đ ầu  ngirò i (theo  giá 
hiện h à n h ) đ ến  cuối nhiệm  kỳ

USD 3.320
2.110 (tương 
đương 50,8 
triệu đồng)

63,55
> 2.930 (> 75

ư iệu  đồng)
148,23

3

C ơ  cẩu  G R D P  (giá hiện h àn h ) đến  cuối 
nhiệm  kỳ

•

- K hu vực 1 % 31,20 36,84 - < 3 3 -

- Khu vực 11 % 20,57 19,60 - > 2 6 -

- Khu vực III % 48,23 39,85 - > 3 7 -

- Thuế sản phẩm trừ  trợ cấp sản phẩm % - 3,71 - > 4 - Chi tiêu mới

4

S ản  lư ợng  lúa
T riệu

tấ n
> 0 2 > 0 2 Đ ạt - -

Không đề ra trong 
nhiệm  kỳ tới

Trong đó: Sản lượng lúa đặc sản, lúa  
chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ

% 40 > 50 >125 >80 160

5

S ản  lư ợ ng  th u ỷ , h ả i sản  đến  cuối nhiệm  
kỳ

T ấn 348.500 317.000 90,96 > 417.000 131,55

Trong đó: K hai thác biển Tẩn 76.000 64.000 84,21 - -
K hông đề ra  trong 

nhiệm  kỳ tới



STT Chi tiêu
Đon vị 

tính

Nghị quyết 
nhiệm kỳ 
2015-2020

Ước
Thực hiện 
2015-2020

Thực hiện/ 
Nghị quyết 

(%)

Nghị quyết 
nhiệm kỳ 
2020-2025

So sánh 
2020-2025/ 

kết quả 
2015-2020

Ghi chú

6
Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha 
đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản 
đến cuối nhiệm kỳ

Triệu
đồng 185 185 100,00 >250 135,14

7

Xây dựng nông thôn mới đến cuối 
nhiệm kỳ

- Tỷ lệ xã  hoàn thành 19 tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới

% 50 61,25 122,5 90 149,9

- Tỷ lệ xã còn lại đạt từ  15 tiêu chí trở  lên %
Tất cả xã 

còn lại
Tất cả xã 

còn lại
Đạt - -

Không đề ra  trong 
nhiệm  kỳ tới

- Huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn m ới/ 
hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Huyện 2 2 Đạt 6 4

8

Giá trị sản xuát công nghiệp (theo giá 
so sánh n8m 2010)

Tỷ
đồng 43.000 40.000 93,02 - -

K hông đề ra  trong 
nhiệm kỳ tới

Chi sổ sản xuẩt cống nghiệp tăng bình 
quân mỗi nỉm

% - - - >21 - Chì tiêu mới

9

Giá trị xuất khẩu hàng hoá đến cuổi 
nhiệm kỳ

Triệu
USD 900 900 Đạt 1.200 133,3

Trong đó: X u ấ t khẩu th ụ ỳ sản
Triệu
USD

750 670 89,33 - -
Không đề ra  trong 

nhiệm  kỳ tới

(10)
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng xâ hội đến cuối 
nhiệm kỳ

Tỷ
đồng 120.000 90.000 75,00 - -

Không đề ra  trong 
nhiệm  kỳ tới

10

Thu ngân sách nhà nước đến cuéi 
nhiệm kỳ

Tỷ
đồng 3.000-3.500 3.683 105,24 - -

Đ ã được thay thế 
bằng chi tiêu khác

Thu ngân sách nhà nước trong cân đổi 
đến cuối nhiệm kỳ

Tỷ
đồng - - 6.500 - Chi tiêu mới



qt
ỡi

S T T C h ỉ tiêu
Đ ơn vị 

tính

N ghị quyết 
nh iệm  kỳ 
2015-2020

Ư ớc
T h ự c  hiện 
2015-2020

T h ự c  h iện / 
N ghị q u y ế t

(Vô)

N ghị q u y ế t 
nh iệm  kỳ 

2020-2025

So sánh  
2020-2025/ 

k ế t q uả  
2015-2020

G h i chú

Đ ến cuối nh iệm  kỳ , tỷ  lệ h u y  động  trẻ  
em , học sinh  tro n g  độ  tu ể i đến  lớp

%

- N hà trẻ % 15 12 80,00 25 208,3

- M au giáo % 90 90 Đạt 95 105,5

11
Trong đỏ: M au giảo 5 tuổi % 99 99 Đ ạt - -

K hông đề ra trong 
nhiệm  kỳ tới

- Tiểu học % 99,5 99,5 Đạt 99,5

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

- Trung học cơ  sở % 97 97,5 100,52 98,5 101,03

- Trung học phổ thông và tương đương % 85 67 78,82 75 111,94

12
T ỷ  lệ trư ờ n g  đ ạ t  ch u ẩn  quốc gia đến 
cuối nhiệm  kỳ

% 70 70,08 100,11 75 107,3

(14)

G iảm  tỷ  lệ t r ẻ  em  dư ớ i 5 tu ổ i suy d inh  
d ư ỡ ng  xuống  còn

% 10 10 Đ ạt - -
Không đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

Giảm tỷ lệ tăng dân sổ tự  nhiên xuống 
còn

%0 8 5,9 135,59 - -
Không đề ra trong 

nhiệm kỳ tới

13

Đ en cuối nh iệm  kỳ, tỷ  lệ xã, p hư ờ ng , 
th ị t r ấ n  đ ạ t  bộ ticu  ch í quốc gia về y 
tế  xã

% 95,4 100 104,82 100

Tương 
đương 

nhiệm kỳ 
trước

SỔ g iư ờng  bệnh/10.000 d ân - - - - 30 - • Chỉ tiêu mới

Số bác sì/10.000 d ân - - - - 10 - Chi tiêu mới



S T T C h ỉ tiêu
Đ on  vị 

tín h

N ghị quyết 
nhiệm  kỳ 

2015-2020

Ư ớc
T h ự c  hiện 
2015-2020

T h ự c  h iện / 
N ghị quyết 

(% )

N ghị q u y ế t 
nhiệm  kỳ 

2020-2025

So sánh  
2020-2025/ 

k ế t q u ả  
2015-2020

G hi chú

14

Đ ến cuối nhiệm  kỳ, tỷ  lệ người th am  
gia b ảo  hiểm  y  té

% 85 98,79 112,35 95,5 96,6

Trong đó:

- T ỳ  lệ  người dân tham g ia  bảo hiểm y  tế  
bắt buộc

% 100 98,99 97,72 - -
K hông đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

- T ỷ  lệ  người dân tham g ia  bảo hiểm y  tể  
theo hộ g ia  đình

% 50 79,5 159 - -
Không đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

- Tỷ lệ người tham  gia bào hiểm y tế % - - - 95,5 - Chì tiêu mới

- Tỳ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực 
lượng lao động trong độ tuổi

% - - - 45 - Chì tiêu mới

15

Đ ốn cuối nhiệm  kỳ, tỷ  lệ lao động  q u a  
đ ào  tạo

% 60 60 Đ ạt - -
Không đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

Trong đó: Lao động qua đào tạo nghề % 55 55 Đ ạt - -
Không đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 
chứng chỉ

% - - - 30 - Chi tiêu mới

Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng 
số lao động ừong  độ tuổi

% - - - 85 - Chì tiêu mới

16

G iảm  tỷ 1$ hộ nghco b ìn h  q u â n  theo 
tiẽu  ch ỉ 2015

% 2-3 > 3 V ư ựt 2-3

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

Trong đó: H ộ Khmer % 3-4 > 4 Vượt 3-4

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước
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STT C h ỉ tiêu
Đ ơn vị 

tính

N ghị quyết 
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Ưởc
T h ự c  hiện  
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N ghị quyết 
nh iệm  kỳ 
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So sánh  
2020-2025/ 

k ế t q u ả  
2015-2020

G h i chú

H ằn g  n ăm , tỷ  lệ hộ  d ân  đư ợ c  sử  d ụ n g  
nư ớ c  sinh  h o ạ t h ợ p  vệ sinh

- Dân số thành thị % 100 100 100 - -
Không đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới
17 - Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
% - - - 93 - Chi tiêu mới

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh

% 98 99 101,02 99

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

C ác ch ỉ tiêu  về m ôi trư ờ n g  h ằng  năm

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng 
phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 
trang bị các th iết bị giảm  ô nhiễm , xử lý 
chất thải

% 100 100 Đạt - -
Không đề ra  trong 

nhiệm  kỳ tới

- Tỷ lệ các cơ sở  sàn xuất, kinh doanh đạt 
tiêu chuẩn về m ôi trường

% 100 100 Đạt - -
K hông đề ra  trong 

nhiệm  kỳ tới
18 - Tỷ lệ chất thài rắn sinh hoạt đô thị, công 

nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử lý 
đạt tiêu chuẩn m ôi trường

% 90 90 Đạt 95 105,5

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở khu dân 
cư  nông thôn, làng nghề được thu gom và 
xử  lý đạt tiêu chuẩn môi trường

% 50 52,19 Vượt 65 124,5

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom  và 
xử  lý đạt tiêu chuẩn môi trường

% 100 100 Đạt - -
Không đề ra trong 

nhiệm kỳ tới

19

P h á t tr iể n  đ ả n g  v iên  m ới
đ ản g
viên

T rên
10.000

T rên  10.000 Đ ạ t - -
Không đề ra  trong 

nhiệm  kỳ tới

T ổng  sổ đ ản g  vicn tro n g  to àn  Đ ảng  bộ 
đến cuối nh iệm  kỳ

Đ ồng
chí

- - - 53.400 - Chi tiêu mới



S T T C h ỉ tiêu
Đ ơ n  vị 

tính

N ghị q u y ế t 
nh iệm  kỳ 

2015-2020

Ư ởc
T h ự c  hiện  
2015-2020

T h ự c  h iện / 
N ghị q u y ế t 

(% )

N ghị q u y ế t 
nh iệm  kỳ  
2020-2025

So sán h  
2020-2025/ 

k é t q u ă  
?015-2020

G h i chú

20

T ổ  ch ứ c  c ơ  sỡ  đ ăn g  đư ợc xếp loại 
h ằn g  năm

- Trong sạch vững m ạnh % Trên 50 Trên 50 Đạt - -
K hông đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

- Yếu kém % Dưới 1,5 Dưới 1,5 Đạt - -
K hông đề ra trong 

nhiệm  kỳ tới

- Hoàn thành tốt nhiệm  vụ % - - > 8 0 - Chi tiêu mới

- Không hoàn thành nhiệm vụ % - - - < 1 ,5 - Chỉ tiêu mới

21

T ỷ  lệ đ ă n g  viên đư ợc xếp loại h ằ n g  
năm

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm  vụ % Trên 80 Trên 80 Đạt > 8 0

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

- Đảng viên không hoàn thành niệm  vụ % Dưới 1,5 Dưới 1,5 Đ ạt < 1 ,5

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

22
T ỷ lệ các đ oàn  thể  ch ính  t r ị  - xă hội 
hoàn  th à n h  tổ t nhiệm  vụ

% T rcn  70 T rcn  85 V ư ợ t > 8 5

Tương 
đương 

nhiệm  kỳ 
trước

Ghi chủ: Số thử tự các chỉ tiêu được đặt trong (...) là số thứ tự theo chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, không đưa vào hệ 
thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.
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