
TỈNH UỶ SÓC TRĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

GỢI Ý
một số nội dung cần tập trung thảo luận trong dự thảo Báo cáo 

chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII trình Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thử XIV nhiệm kỳ 2020-2025

1. về tiêu đề

Yêu cầu của tiêu đề Báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở kết hợp 
5 thành tố, gồm: “Sự lãnh đạo của Đảng”, “Dân tộc”, “Đổi mới”; “Bảo vệ 
Tổ quốc ” và thành tố “Mục tiêu Trên cơ sở 5 thành tố này, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khoá XIII xây dựng tiêu đề Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV là “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chỉnh trị trong 
sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự năng động, sảng tạo của 
nhân dân; đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ; giữ vững an ninh chỉnh 
trị, trật tự, an toàn xã hội; phẩn đẩu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 
tỉnh trong nhiệm kỳ cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cà nước

Đồ nghị cho ý kiến về nội dung của tiêu đề, từng thành tố của tiêu đề; 
sự bao quát của tiêu đề đối với nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ 
trong nhiệm kỳ tới.

2. về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hộỉ XII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020

Trên cơ sở đánh giá két quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIII nhiệm 
kỳ 2015-2020, dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá khái quát về những thành 
tựu đạt được trên các lĩnh vực, những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học 
kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, đề nghị cho ý kiến về:
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- Những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết 
điểm; trong đó, tập trung phân tích các nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu Nghị 
quyết thực hiện không đạt, như: về tốc độ tăng trưởng kinh tế; GRDP bình 
quân đầu người; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
xã hội,...

- Việc xác định những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 
2015-2020.

3. về dự báo tình hình trong những năm tới

Đề nghị cho ý kiến về dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước 
và trong tỉnh những năm tới; những thuận lợi, thời cơ, những khó khăn, thách 
thức và yêu cầu mới đặt ra.

4. về mục tiêu tổng quát và phương châm chỉ đạo

Đồ nghị cho ý kiến về:

- 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 
cổ 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 chỉnh trị, trật tự, an toàn 
xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt các vấn đề xã hội, 
bảo vệ môỉ trường; phẩn đẩu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh 
trong nhiệm kỳ cao hcrn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước

- Phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ 
cưomg, Đổi mới

5. Các chỉ tiêu cụ thể

Báo cáo chính trị đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện đạt 
mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị cho ý kiến từng chỉ tiêu 
cụ thể; trong đó, tập trung một số chỉ tiêu như sau:
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(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 nhỉệm 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 là 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm từ 4% trở lên.

(4) . Giá trị sản phẩm thu hoạch ưên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ 
sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha.

(5) . 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.

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

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

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

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

6. về nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu

6.1- về đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề:

- Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi 
theo hướng liên kết chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác có 
hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng ven biển của tỉnh, phát ứiển nuôi trồng, 
đánh bắt thuỷ, hải sản, phát triển năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và
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du lịch biển. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Triển khai đầu tư, kinh doanh hạ tầng 
Khu công nghiệp Trần Đề, 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,... 
Đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư, khai thác hệ thống chợ, chợ đầu mối, trung 
tâm thương mại,...

- Huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó, tập 
trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 
2025, chú trọng đầu tư các công trình, dự án tác động lớn đến phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm đầu tư hạ tầng thuỷ lợi phục vụ sản xuất thích 
ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
kinh tế tập thể, họp tác xã. Tập trung cải thiện môi trường đàu tư, kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư; 
ừong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 
sạch phục vụ công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh.

- Tổ chức ữiển 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,...). 
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở, trung tâm thương mại,... tại các 
đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hoá.

6.2. về tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoả; nâng cao chất 
lượng công tác giảo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện cỏ 
hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sổng vật chất, tinh thần của 
người dân.

Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề:
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- Định hướng các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, định hướng thông tin báo chí. v ề  xây 
dựng môi trường văn hoá trong từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và 
mỗi gia đình.

- Những nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục và đào 
tạo ở các cấp học, các loại hình đào tạo; giải pháp về phân luồng học sinh; sắp 
xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với đầu tư xây dựng trường lóp đạt chuẩn 
quốc gia; xã hội hoá đầu tư giáo dục, đào tạo.

- Việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất 
lượng hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; việc thực 
hiện cơ chế tự chủ các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; xã hội hoá đầu tư các 
cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập.

- Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội.

- Những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất 
khẩu lao động.

6.3. về thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, thích ứng biến đổi khỉ hậu.

Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề:

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm, bền vững tài nguyên; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, 
nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề.

- Các giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện hạn, 
xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài.

6.4. về tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội và hoạt động cải cách tư pháp.

Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề:
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- Những quan điểm, định hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng 
cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng, chổng tội phạm và 
tệ nạn xã hội.

- Những định hướng về nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư 
pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ 
quan tiến hành tố tụng.

- Nhiệm vụ, giải pháp 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.

6.5. về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

Đồ nghị cho ý kiến về các vấn đề:

- Những định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội 
đồng nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành chức năng, người đứng đầu cơ quaii, đơn 
vị trong việc tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, 
của tỉnh.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 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.

ố. ố. về 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 cản bộ, 
đảng viên.

Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề:
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- Những định hướng, giải pháp về nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo 
vệ nền tảng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, 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.

- Những định hướng, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 
08-ĐA/TU, 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; về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân 
chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân 
tộc thiểu số.

- Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, 
chi bộ và công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đổi mới và tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền gắn với vai ữò, trách nhiệm của người 
đứng đầu trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Những định hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 
của Đảng, dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

7. về các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025

- về các nhiệm vụ trọng tâm: Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ xrv nhiệm kỳ 2020- 
2025, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. 
Đề nghị cho ý kiến về nội dung và cách sắp xếp thứ tự của 5 nhiệm vụ trọng 
tâm, tính khả thi của các nhiệm vụ trọng tâm.

- về 3 đột phá: Qua tổng kết, đánh giá các chủ trương của Trung ương, 
của Tỉnh uỷ, có thể thấy điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
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vẫn là những hạn chế, tồn tại trong cải cách hành chính, chất lượng nguồn 
nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng; 3 điểm nghẽn này đã tác động lớn đến 
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể thấy 3 đột phá do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII có 
ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được cụ thể hoá 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn, bổ sung, điều chỉnh một 
số khâu cần ưu tiên trong từng đột phá chiến lược. Đề nghị cho ý kiến về tính 
hợp lý, khả thi của những khâu ưu tiên trong 3 đột phá.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
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