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Phần I 

THÀNH TỰU NỔI BẬT QUA 30 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

 

I- ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, 

KHÓ KHĂN 

- Thuận lợi: (1) Tình hình trong nước về chính trị, kinh tế vĩ mô…. (2) Các 

chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và các cơ chế chính sách của Chính phủ tác 

động đến kết quả xây dựng và phát triển tỉnh 30 năm qua; (3) Tiềm năng, lợi thế, 

định hướng phát triển của tỉnh đã được xác định; các chủ trương, định hướng phát 

triển của tỉnh đã được cụ thể hóa thông qua các nghị quyết chuyên đề, các đề án và 

các chương trình của tỉnh; (4) Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 

chính quyền có nhiều đổi mới, theo hướng sát việc, có trọng tâm, trọng điểm (xác 

định cụ thể các ngành, lĩnh vực được chọn là khâu đột phá, trọng điểm để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện;..). 

- Khó khăn: (1) Khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước và của tỉnh 

(chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, quy mô nên kinh tế …);    

(2) Tác động của việc thực hiện chủ trương dừng triển khai thực hiện dự án Nhà 

máy điện hạt nhân; hạ tầng kinh tế xã hội; nguồn lực cho đầu tư phát triển; thu hút 

đầu tư còn hạn chế… (3)Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; lao động 

chưa qua đào tạo nghề … (4) Ảnh hưởng của tình hình khí hậu (nắng, gió, hạn…), 

nguồn nước sản xuất, sinh hoạt; biến đổi khí hậu, dịch bệnh… 

II- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC NỔI BẬT 

1. Về phát triển kinh tế   

1.1. Đánh giá sự tăng trưởng của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng qua các giai 

đoạn, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế; đánh giá toàn diện các chỉ tiêu chủ 

yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Kết quả thực hiện các chủ trương 

về phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các giai đoạn, các thời kỳ. Đánh giá kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất 

toàn ngành; đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Kết quả đầu tư hạ tầng thủy 

lợi, năng lực tăng thêm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đối với các sản 



2 

 

phẩm đặc thù, có lợi thế của tỉnh; về thu hút và phát triển doanh nghiệp đầu tư 

trong nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Công tác quy hoạch, xác 

định rõ các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng 

vùng, từng địa phương. 

Cụ thể từng lĩnh vực như sau: 

a. Về trồng trọt: 

- Kết quả triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tình 

hình thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển các ngành 

hàng có giá trị, có lợi thế cạnh tranh (nho, táo, tỏi, nha đam, măng tây, mía, sắn...).   

- Kết quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 

xuất; tình hình liên kết, hợp tác, bao tiêu, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, 

gắn kết chế biến với tiêu thụ; … 

- Kết quả mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng nước 

tiết kiệm, đẩy mạnh cơ giới hóa trong quá trình sản xuất (diện tích, sản lượng, 

năng suất…) 

b. Về chăn nuôi: 

- Kết quả phát triển, chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng vật 

nuôi có lợi thế, hiệu quả, giá trị cao; các mô hình, liên kết chăn nuôi hiệu quả; thu  

hút dự án đầu tư phát triển vùng chăn nuôi bò thịt cao sản, dê thịt, dê sữa tại các 

vùng có điều kiện. 

- Quy mô tổng đàn gia súc đạt…?; tổng lượng thịt hơi…?;tỷ lệ sind hóa đàn 

bò…?; lai tạo giống mới đàn dê, cừu…?, so sánh với năm 1992.  

- Tình hình phát triển vùng đồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc có sừng. Phát 

triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, 

nâng cao chất lượng đàn gia súc đáp ứng yêu cầu công nghiệp chế biến. 

c. Về lâm nghiệp:  

- Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng 

rừng mới; giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền 

núi; phát triển mô hình nông-lâm kết hợp gắn phát triển chăn nuôi. 

- Sắp xếp, đổi mới các đơn vị lâm nghiệp; bảo vệ và phát triển rừng ở vùng 

trọng điểm, khu bảo tồn các vườn Quốc gia, khu vực xung yếu ven biển, rừng đầu 

nguồn các hồ, đập thủy lợi. 

d. Về thủy sản:  

- Kết quả thực hiện chủ trương Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm 

giống của cả nước; quy mô, năng lực sản xuất, diện tích nuôi trồng… 
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- Năng lực đánh bắt của tàu thuyền; cơ cấu sản phẩm đánh bắt; dịch vụ hậu 

cần nghề cá; kết cấu hạ tầng nghề cá…  

1.3. Sản xuất công nghiệp: Kết quả thực hiện các chủ trương phát triển công 

nghiệp của tỉnh qua các thời kỳ. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, 

tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất toàn ngành, đóng góp vào tăng trưởng 

chung của tỉnh. Các cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp… 

- Kết quả triển khai các khâu đột phá về năng lượng tái tạo (quy hoạch, tình 

hình thu hút các dự án NLTT, kết quả…) 

- Tình hình phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, 

chế biến thực phẩm, đồ uống và hóa chất gắn với nguồn nguyên liệu của địa 

phương. Đánh giá tình hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp hiện có; tình hình 

nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh, hội nhập, mở rộng thị trường. 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp: Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 

ngành nghề mới trên địa bàn tỉnh; phát triển ngành nghề truyền thống; Công tác 

khuyến công, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm làng nghề; 

triển khai các đề án phát triển làng nghề gắn với du lịch. 

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp: Đầu tư hạ tầng các 

khu, cụm công nghiệp gắn với thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp thứ 

cấp...; cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp…  

1.4.  Các lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ 

- Thương mại: Đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương về phát triển thương 

mại trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả quy hoạch, phát triển mạng lưới trung tâm 

thương mại, chợ, siêu thị…; kết quả thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; đánh giá công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, gian 

lận thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ; đánh giá công tác xuất khẩu 

sản phẩm, dịch vụ… 

- Du lịch: Đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương về phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh; kết quả triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về thu hút du lịch; 

công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; kết quả đầu tư hạ tầng du lịch, đa dạng hóa sản 

phẩm du lịch; kết quả thu hút du khách, doanh thu du lịch, giải quyết việc làm… 

(so sánh với năm 1992). 

- Các ngành dịch vụ: 

+ Dịch vụ vận tải: Đánh giá tình hình hoạt động và phát triển loại hình dịch 

vụ vận tải hành khách công cộng; năng lực và phương tiện vận tải mới được đầu 

tư; kết quả thu hút các thành phần kinh tế đầu tư bến xe tỉnh, huyện và các điểm 

dừng chân; phát triển loại hình dịch vụ vận tải biển gắn với xây dựng cảng hàng 

hóa Cà Ná, Ninh Chữ và xây dựng các bến du lịch biển. 
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- Dịch vụ Bưu chính - Viễn thông: Đánh giá kết quả đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, mở rộng mạng điện thoại để tăng mật độ 

điện thoại. Kết quả triển khai công tác quản lý Nhà nước về báo chí và xuất bản.    

- Phát triển thị trường bất động sản: Đánh giá tình hình phát triển thị trường 

bất động sản của tỉnh; tình hình phát triển dịch vụ môi giới, cho thuê bất động sản, 

phát triển thị trường trung gian cung cấp các dịch vụ mua bán bất động sản và dịch 

vụ sửa chữa, bảo dưỡng các công trình xây dựng. 

1.5. Tài chính, ngân hàng 

- Đánh giá thực hiện chủ trương về điều hành chính sách tài chính; công tác 

quản lý và sử dụng ngân sách; nhất là quản lý vốn đầu tư phát triển. Kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu về ngân sách, tốc độ tăng bình quân thu ngân sách, chi ngân sách.  

- Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng; mở 

rộng mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn; tổng vốn huy động, tổng dư nợ cho vay 

nền kinh tế… (so sánh với năm 1992); kết quả thực hiện các chương trình tín dụng 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế trên từng lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, phát 

triển thủy sản; công nghiệp, thương mại và các chính sách phục vụ an sinh xã hội. 

1.6. Công tác quy hoạch, nguồn lực đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển doanh 

nghiệp 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các lọai quy hoạch đã ban hành trong thời 

gian qua, tác động của quy hoạch đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Đánh giá kết quả thu hút vốn đầu tư phát triển trong 30 năm qua; trong đó đi 

sâu phân tích về: cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, theo các nguồn vốn các 

thành phần kinh tế (nhà nước, doanh nghiệp và dân cư, vốn ngân hàng thương 

mại), phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, năng lực sản xuất mới tăng thêm sau 

đầu tư; tổng vốn toàn xã hội, tốc độ tăng bình quân... 

- Đánh giá kết quả xúc tiến đầu tư; việc triển khai các chương trình, kế hoạch 

về xúc tiến đầu tư; số dự án đã thu hút đầu tư với số vốn đăng ký, số dự án hoàn 

thành đi vào hoạt động (phân loại rõ các dự án đầu tư nước ngoài và trong nước), 

hiệu quả mang lại của các dự án... 

- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; 

kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quy mô, cơ cấu, số lượng, chất 

lượng doanh nghiệp... (so sánh với năm 1992); kết quả thực hiện chủ trương sắp 

xếp doanh nghiệp nhà nước. 

- Đánh giá kết quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, các mô hình, ngành 

nghề hoạt động... 
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1.7. Phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới 

- Hạ tầng giao thông: Kết quả thực hiện quy hoạch phát triển giao thông, 

chiều dài các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, tuyến đường đô thị, đường xã, 

đường nông thôn…; đánh giá chất lượng hạ tầng giao thông, hiệu quả kết nối, mật 

độ giao thông…; phát triển giao thông công cộng; xây dựng cảng biển. 

- Hạ tầng thủy lợi: Kết quả đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi (kênh, hồ, 

đập…), năng lực tăng thêm, hiệu quả mang lại, các công trình quy mô lớn, tiêu 

biểu… 

- Hạ tầng cấp điện và truyền tải: Tổng số nguồn điện phát triển trên địa bàn, 

hệ thống trạm biến áp, đường dây truyền tải… Tỷ lệ bao phủ điện lưới toàn tỉnh 

(nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa…). Phát triển thủy điện tích 

năng. 

- Hạ tầng cấp nước: Số lượng đơn vị cấp nước, công suất cấp nước, tỷ lệ nước 

sạch/ hợp vệ sinh cho đô thị và nông thôn… 

- Hệ thống thoát nước: Số lượng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải toàn 

tỉnh, tổng công suất xử lý… 

- Hạ tầng thông tin, viễn thông: Kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng viễn 

thông, mở rộng mạng điện thoại để tăng mật độ điện thoại; số doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trạm thu phát sóng thông tin di động 

3G/4G; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng thông rộng cố định; tỷ lệ thuê bao di động 

băng thông rộng. Kết quả ứng dụng chuyển đổi số trong cơ quan hành chính và 

doanh nghiệp… 

- Phát triển đô thị: Đánh giá tình hình quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển 

các khu đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đánh giá cả về số lượng và chất 

lượng đô thị; phát triển nhà ở xã hội… 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đánh giá hệ thống hạ tầng kinh tế - 

xã hội khu vực nông thôn, mức sống và thu nhập dân cư nông thôn... 

1.8. Về phát triển kinh tế vùng 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển của 

tỉnh; khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chất lượng đời 

sống nhân dân vùng ven biển... 

- Đánh giá kết quả triển khai các chính sách, chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phát triển cơ 

sở vật chất và kết cấu hạ tầng kỹ thuật vùng đồng bào dân tộc miền núi (về giao 

thông, thủy lợi, trường lớp học, cơ sở y tế, hệ thống chợ...); chất lượng đời sống 

đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; tỷ lệ giảm hộ nghèo miền núi... 
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- Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương phát triển vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam; kết quả công tác thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của khu 

vực... 

1.9. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 

- Kết quả triển khai thực hiện các quy hoạch sử dụng đất; đánh giá thực hiện 

các chủ trương về nâng cao hiệu quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên nước, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhất là tình hình quản lý 

môi trường các khu, cụm công nghiệp và quản lý đất rừng, đất đai…; công tác thu 

gom rác thải. 

- Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, khai thác, sử dụng 

hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường... 

- Đánh giá công tác quản lý tổng hợp đới bờ, tài nguyên môi trường biển; bảo 

vệ môi trường. Tình hình thu hút, thực hiện các dự án trọng điểm về ứng phó biến 

đổi khí hậu: hệ thống đê, kè ven biển, đập ngăn mặn, giữ ngọt…; công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học. Việc thực hiện chủ trương xây dựng phát triển Ninh Thuận 

“Xanh -sạch -đẹp”. 

2. Về phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ   

- Giáo dục và đào tạo: Đánh giá thực hiện các chương trình phát triển giáo 

dục; đánh giá quy mô, chất lượng giáo dục các cấp học; việc nâng chất lượng giáo 

dục miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; công tác sắp xếp mạng lưới 

trường, lớp và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học; việc thực hiện chủ 

trương xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, thành lập các trường ngoài công lập; 

xây dựng xã hội học tập, nhân rộng mô hình  học tập cộng đồng...; 

- Khoa học công nghệ: Số lượng đề tài, dự án khoa học trong thời gian qua; 

kết quả ứng dụng, triển khai các đề án, dự án khoa học vào thực tiễn, hiệu quả 

mang lại... 

2.2. Y tế 

- Đánh giá hệ thống, mạng lưới y tế toàn tỉnh, cơ sở vật chất và trang thiết bị y 

tế; chất lượng khám chữa bệnh, quy mô giường bệnh. So sánh tỷ lệ giường 

bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân với năm 1992. Số xã phường, thị trấn đạt chuẩn 

quốc gia về y tế. 

- Đánh giá y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, công 

tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em...  
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2.3. Văn hóa thông tin - thể thao - phát thanh truyền hình 

- Đánh giá kết quả triển khai các hoạt động văn hóa và bảo tồn, phát huy các 

giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là văn hóa các dân tộc Chăm, Raglai; 

các giá trị lịch sử văn hóa; số lượng các thiết chế văn hóa, các di tích văn hóa...; kết 

quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng 

con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách và lối sống tốt 

đẹp, hướng đến chân, thiện mỹ; giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa; công tác 

quản lý lễ hội... 

- Kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh... 

- Chất lượng các hoạt động thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình, 

báo chí, xuất bản...  

2.4.  Việc làm và an sinh xã hội 

- Đánh giá kết quả công tác giải quyết việc làm; công tác đào tạo nghề, phát 

triển nguồn nhân lực; số lao động được tạo tạo nghề, số lao động được giải quyết 

việc làm hàng năm, so sánh với năm 1992. 

- Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; Tỷ lệ 

giảm hộ nghèo bình quân hàng năm (theo chuẩn mới). 

- Đánh gía kết quả thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng 

bảo trợ, an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp... 

3. Xây dựng chính quyền, công tác tư pháp, thanh tra và giải quyết khiếu 

nại tố cáo 

3.1. Hoạt động chính quyền và tổ chức bộ máy: Đánh giá kết quả rà soát, sắp 

xếp lại tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ 

công chức, viên chức… 

3.2. Công tác cải cách hành chính: Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính nhà nước (PAPI, PAR INDEX, SIPAR, PCI, ICI...); tổng số thủ tục hành 

chính được cắt giảm;  

3.3. Công tác tư pháp: Kết quả thực hiện cải cách công tác tư pháp; công tác 

xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật… 

3.4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo: đánh giá kết quả triển khai 

công tác Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo và tiếp công dân (số cuộc thanh tra, kiểm tra; kết quả sau thanh tra, 

kiểm tra; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…) 
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3.4. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;  nâng cao chất lượng, hiệu quả 

các kỳ họp, xây dựng nghị quyết, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tếp công dân... 

 4. Quốc phòng - An ninh 

Đánh giá việc xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng- an ninh; công tác giáo 

dục kiến thức quốc phòng-an ninh của địa phương; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; 

công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội. 

5. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Đánh giá toàn diện các mặt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh qua 

các thời kỳ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, đạo đức; công tác 

phát triển tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ...; năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng và đảng viên; công tác dân vận, nội chính, 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng… 

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Đánh giá tổng quát những kết quả đạt được trong từng ngành, lĩnh vực, 

nguyên nhân đạt được; đánh giá sâu kỹ những hạn chế, yếu kém, xác định rõ 

nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình xây dựng và phát triển sau 30 

năm tái lập tỉnh, trong đó tập trung đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan. 

IV- BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ những kết quả nói trên, đề nghị xác định bài học kinh nghiệm, nhất là 

trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, mặt trận 

đoàn thể; trong quá trình phát huy được tiềm năng, lợi thế để khai thác có hiệu quả; 

trong đổi mới tư duy, phươn thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền địa phương; vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên... 

Phần II 

DỰ BÁO TÌNH HÌNH, MỘT SỐ MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

TỈNH ĐẾN NĂM 2030 

 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội tỉnh Đảng 

bộ lần thứ XIV, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 của cả nước, Quy 

hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và những kết quả đạt được, tồn 

tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được chỉ ra, dự bảo tình hình để đề 

xuất một số mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh đến năm 2030. 

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

II- MỤC TIÊU 

III- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Lưu ý: Việc xây dựng báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, thể hiện những kết quả, 

thành tựu nổi bật, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm (có phụ lục số 

liệu chứng minh và so sánh) tránh diễn giải nhiều. Về bài học kinh nghiệm cần thể 

hiện rõ tính hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị về mặt lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, sự đồng thuận của nhân dân và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung 

ương… 

(Kèm theo Phụ lục biểu) 

 

___________________________ 

 

 

 
 


