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----- 

1. Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên 

nhân trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 đã đầy đủ, đúng, 

sát với thực tiễn chưa? Cụ thể các nội dung sau: 

- Nhận định tổng quát: “Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo đổi mới tư 

duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cả hệ thống chính trị đã phát huy và 

nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương không 

ngừng được tăng cường củng cố”. 

- Đánh giá về kết quả đạt được: “Kinh tế đạt được mức tăng trưởng nhanh, ổn 

định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh khu vực công nghiệp, giảm 

nhanh khu vực nông lâm thủy sản. Các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng kinh tế và nâng 

cao chất lượng cuộc sống đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của các thành phần kinh tế có xu hướng gia tăng và ổn định. Hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội ở đô thị và nông thôn đều được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp 

đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Huy động các nguồn lực đầu tư 

phát triển toàn xã hội đạt được kết quả khá ấn tượng. Môi trường đầu tư ngày càng 

được cải thiện đáng kể, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính. Công tác chăm lo đời 

sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, các chính sách giảm nghèo và giải quyết 

việc làm được triển khai đồng bộ, thực hiện kịp thời. Công tác quốc phòng an ninh; 

quản lý biên giới được đảm bảo; công tác tư pháp thực hiện ngày càng tốt hơn, tạo 

niềm tin trong xã hội. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu đảm bảo nghiêm 

túc; đồng bào tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của 

chính quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường...”. 

- Những nguyên nhân hạn chế, yếu kém nêu trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và 

xác đáng chưa? Cần bổ sung những nguyên nhân nào? 

2. Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta trong thời gian tới: 

- Đến năm 2025, Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng và GRDP  bình quân đầu người  

cao hơn mức bình quân chung cả nước. 
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- Đến năm 2030, kinh tế địa phương phát triển đồng bộ, bền vững; cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GRDP bình quân đầu người cao gấp 1,5 

lần so với bình quân chung của cả nước.  

- Đề nghị cho ý kiến mục tiêu tổng quát đã bảo đảm tính bao quát và khả thi 

chưa? Việc xác định Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng và GRDP bình quân đầu người  

cao hơn mức bình quân chung cả nước có phù hợp với thực tiễn không? 

- Đề nghị cho ý kiến về các chi tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong 

Dự thảo Báo cáo, trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP, tỷ lệ đô thị hoá, lao động, 

việc làm, tỷ lệ xử lý nước thải ra môi môi trường... 

3.  Ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Báo cáođã phản ánh đúng những 

trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới chưa?, nhất là những nội hàm 

được bổ sung vào ba đột phá như: phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

nhất là nhân lực khu vực công; triển khai, ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học 

và công nghệ; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước? 

4. Những nhiệm vụ, giải pháp về:  

- Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng: “ ngành công nghiệp, tập trung phát triển 

mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh, thân thiện với 

môi trường; xúc tiến thương mại, tập trung vào các hàng hoá có lợi thế xuất khẩu, 

các thị trường tiềm năng và các thị trường; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, 

trong đó tập trung phát triển các loại rau quả sạch, hữu cơ...”có phù hợp hay chưa? 

Vì sao? 

- Cải cách hành chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá về xây dựng chính quyền 

điện tử theo hướng hiện đại tiến tới chính quyền số, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.… có cần thiết và phù hợp hay không?  

5. Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hoá, xã hội, các biện 

pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương, hệ thống an sinh xã 

hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng nền văn hoá, đạo đức con 

người Việt Nam, giáo dục - đào tạo; bảo hiểm, trẻ em, phụ nữ, chính sách đối với 

người có công, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiêu số... đã đủ chưa, cần bổ 

sung những nội dung gì? Những chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã phù 

hợp chưa? Còn thiếu vấn đề gì cần bổ sung? 

6. Những vấn để nối cộm về thực trạng và phương hướng xây dựng xã hội trật tự, 

kỷ cương, an toàn... nêu trong Báo cáo đã phù hợp với yêu cầu thực tiễn chưa? Cần 

thêm các biện pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí? 



3 

7. Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn nước, 

không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền 

vững chưa? Những vấn đề gì đang nổi lên tại nông thôn, đô thị cần quan tâm, bổ 

sung thêm? 

8.Tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng 

giao thông và hạ tầng đô thị có phải là vấn đề cấp bách, nhằm tháo gỡ nút thắt đang 

là trở lực tăng trưởng nhanh kinh tế - xã hội. Các công trình, dự án trọng yếu nào cần 

được quan tâm đầu tư. 

9. Những nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn chưa? 

Ngoài những nội dung nêu trên, đề nghị đề xuất thêm những vấn đề mới, có tác 

động lớn và lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (địa phương)? 

----- 

 


