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I- Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII 

nhiệm kỳ 2015-2020: 

Đề nghị cho ý kiến về: 

1. Nhận định, đánh giá tổng quát: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn 

đấu vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được những thành quả rất quan trọng: Kinh 

tế phát triển tích cực trên nhiều mặt; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị xã 

hội ổn định; đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh 

giai đoạn tiếp theo.  

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII 

đề ra: Đã thực hiện hoàn thành 26/27 chỉ tiêu, trong đó: kinh tế 06/07 chỉ tiêu, xã hội 

11/11 chỉ tiêu, môi trường 03/03 chỉ tiêu, quốc phòng – an ninh 03/03 chỉ tiêu, xây 

dựng Đảng 03/03 chỉ tiêu. 

3. Đánh giá về nhận định và những kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các 

lĩnh vực cụ thể:  

- Kinh tế phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; tiềm năng, lợi thế 

bước đầu được khai thác, gắn với đảm bảo môi trường. 

- Đầu tư phát triển tăng trưởng khá, cơ cấu nguồn vốn đầu tư chuyển dịch tích 

cực, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng. 

- Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực 

được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được cải thiện. 

- Kinh tế - xã hội miền núi được quan tâm đầu tư và phát triển ổn định. 
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- Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững và tăng 

cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng. 

- Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước được nâng lên, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. 

- Vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể trong tỉnh được phát huy, khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh được triển khai 

quyết liệt và đạt kết quả tích cực toàn diện. 

4. Đánh giá tổng quát kết quả đạt được về: sự toàn diện, mức độ, liều lượng 

chưa ? nguyên nhân đạt được sát đúng chưa ?. 

5. Những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; nguyên nhân hạn chế, 

khuyết điểm đã xác đáng, đúng với thực tiễn chưa ? 

6. Các bài học kinh nghiệm gồm 05 nhóm vấn đề: (1) Chú trọng công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, (2) Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, 

Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân, (3) Đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, 

(4) Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, (5) Sự chỉ đạo 

của Trung ương và sử dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài đã đầy đủ, phù hợp, sát 

thực tiễn chưa ? 

II- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 

2020-2025 

Đề nghị cho ý kiến về: 

1. Dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn cần bổ sung yếu tố nào khác? 

2. Phương hướng và mục tiêu đã đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 

tới chưa ? Cần bổ sung thêm nội dung gì ? 

3. Các chỉ tiêu chủ yếu nêu trong dự thảo Báo cáo (gồm: 05 chỉ tiêu về kinh tế, 

05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 03 chỉ tiêu về môi trường, 02 chỉ tiêu về quốc phòng 

– an ninh, 03 chỉ tiêu về xây dựng Đảng) đã thể hiện quyết tâm, năng động, sáng tạo 

để phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả 

nước chưa ?. 

4. Nhiệm vụ chủ yếu trên từng ngành, lĩnh vực, cho ý kiến về: 
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- Về kinh tế: 

+ Tiếp tục xác định: “Kinh tế biển trở thành động lực phát triển của tỉnh; các 

lĩnh vực trọng điểm, gồm: năng lượng tái tạo, du lịch đẳng cấp cao, nông nghiệp đặc 

thù ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và kinh tế đô thị”.  

+ Nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp, công 

nghiệp – xây dựng, dịch vụ, tài chính – ngân hàng, phát triển các thành phần kinh tế. 

+ Nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế vùng: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

+ Nhiệm vụ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. 

+ Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường 

sinh thái; tích cực chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Về văn hóa – xã hội: 

+ Nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực. 

+ Nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ. 

+ Nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục – thể thao, thông tin, báo chí. 

+ Nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và công 

tác dân số. 

+ Thực hiện tốt các chính sách xã hội. 

- Về quốc phòng – an ninh, nội chính, đối ngoại. 

- Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

+ Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp. 

+ Hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

- Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ 

của Nhân dân. 

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
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+ Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng là tập trung xây dựng 

đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 

ngang tầm nhiệm vụ. 

+ Nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

+ Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu quả. 

+ Nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 

và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

+ Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. 

+ Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

+ Công tác dân vận. 

+ Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

+ Nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

5. Về các nhóm giải pháp 

- Năm nhóm giải pháp đột phá: (1) Cơ chế, chính sách, (2) Xây dựng hệ thống 

kết cấu hạ tầng, (3) Phát triển nguồn nhân lực, (4) Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và 

tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, (5) Huy động 

và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển. 

- Năm giải pháp theo lĩnh vực: (1) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, 

vững mạnh, (2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, (3) Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước, (4) Phát huy vai trò các đoàn thể và thực hiện hiệu quả 

các phong trào thi đua yêu nước, (5) Đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác nội 

chính. 

Các giải pháp đã đầy đủ chưa, đã đủ mạnh để thực hiện phương hướng, mục 

tiêu và các nhiệm vụ đề ra ? Cần bổ sung thêm giải pháp khác không ?. 

6. Về xác định các chương trình, đề án trọng điểm thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế - xã hội, nhất là 07 chương trình, đề án mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã phù hợp 

chưa ? Cần bổ sung thêm không ?. 
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Ngoài những nội dung gợi ý nêu trên, có thể góp ý thêm về bố cục, dung 

lượng, hình thức trình bày của dự thảo Báo cáo. 

      BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

 


