
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP 

* 

Số 140-BC/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

BÁO CÁO 
tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý các nội dung  

chuẩn bị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ năm 

----- 

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo 

Văn phòng Tỉnh uỷ gửi lấy ý kiến các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh góp ý vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị, gồm: 

(1) Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khoá XI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Công văn số 611-CV/VPTU ngày 28/7/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

(2) Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục 

tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2021 - 2025 

(Công văn số 648-CV/VPTU ngày 10/8/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

(3) Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp 

tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với 

công tác Dân vận đến năm 2025 (Công văn số 635-CV/VPTU ngày 05/8/2021 

của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

(4) Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về 

nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn (Công văn số 635-CV/VPTU 

ngày 05/8/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

(5) Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về phát 

triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 

2021 - 2025 (Công văn số 722-CV/VPTU ngày 30/8/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ). 

(6) Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về định 

hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 (Công văn số 722-CV/VPTU ngày 30/8/2021 của 

Văn phòng Tỉnh uỷ). 

Qua tổng hợp, có 51/51 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

phản hồi, với 24 lượt ý kiến góp ý. Nhìn chung, hầu hết các ý kiến đều thống 

nhất cao, cho rằng các dự thảo văn bản được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, bảo 

đảm nội dung, sát thực tiễn; thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được và 
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những hạn chế, yếu kém; khái quát được các vấn đề trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện trong thời gian tới. Nhiều ý kiến phân tích, làm sáng tỏ, sâu sắc 

thêm các nội dung quan trọng trên từng lĩnh vực, đề xuất bổ sung các giải pháp 

thiết thực để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 

còn một số ý kiến khác nhau, chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu và 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo cụ thể như sau: 

I- ĐỐI VỚI DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN 

CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI 

HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. 

Nội dung này, có 09 lượt ý kiến góp ý, cụ thể như sau: 

1. Đối với mục tiêu 

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung "Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

của Tỉnh; trước tiên là thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ và năng lực chất lượng cao" vào sau 

đoạn "Tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…". 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và điều chỉnh thành "Tập trung thu hút 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao". 

2. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Về kinh tế 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu "Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 

bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm" lên 8%/năm. 

- Ý kiến khác đề nghị giảm "Tốc độc tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 

năm đạt 7%/năm" (dự thảo Chương trình hành động là 7,5%/năm). Vì sau dịch 

Covid-19, việc phục hồi, phát triển kinh tế là rất khó khăn, do đó, đặt chỉ tiêu 

7,5%/năm để thực hiện là khó đạt và tính khả thi không cao. 

- Ý kiến khác đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu "Tổng vốn đầu tư phát triển giai 

đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP" thành "Tổng vốn đầu tư phát triển giai 

đoạn 2020 - 2025 đạt từ khoảng 26% GRDP"; tăng chỉ tiêu "Đến năm 2025, tỷ lệ 

đô thị hoá đạt khoảng 42%" lên 45%. 

2.2. Về xã hội  

Có ý kiến đề nghị tăng chỉ tiêu "Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong 

đó, lao động được đào tạo nghề đạt 57%" thành "Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 

80%, trong đó, lao động được đào tạo nghề đạt từ 60%"; điều chỉnh chỉ tiêu "Phấn 

đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả" thành "Phấn đấu thành 

lập mới ít nhất 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả". 
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2.3. Về môi trường 

Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu "Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng 

nước sạch đạt 98%" thành "Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước đạt quy 

chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế đạt 98%". 

2.4. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số chỉ tiêu mới 

- Bổ sung chỉ tiêu "Giảm hơn 10% nhà ở tạm bợ, nhà ở ven sông, rạch không 

đáp ứng quy định". 

- Cân nhắc đưa chỉ số hạnh phúc của người Đồng Tháp vào Chương trình 

hành động. 

- Bổ sung chỉ tiêu "Tỷ lệ đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào 

tăng trưởng của Tỉnh đến năm 2025". 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Hệ thống chỉ tiêu trong dự 

thảo Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở đồng bộ với hệ thống chỉ 

tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

đề nghị cho giữ nguyên như Dự thảo.  

Đối với các chỉ tiêu: "Chỉ số hạnh phúc của người Đồng Tháp"; "Tỷ lệ đóng góp 

năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng của Tỉnh đến năm 2025", 

chưa đủ cơ sở đánh giá để xác lập các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Riêng đối với ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu: "Giảm hơn 10% nhà ở tạm bợ, 

nhà ở ven sông, rạch không đáp ứng quy định", chưa đủ cơ sở đánh giá để xác 

lập chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đây là một nội 

dung quan trọng, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và bổ sung 

thành giải pháp để tập trung lãnh đạo thực hiện: "từng bước giảm nhà ở ven 

sông, rạch, đặc biệt là ở các đô thị lớn của Tỉnh". 

3. Đối với nhiệm vụ và giải pháp 

3.1. Đối với nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất 

- Có ý kiến đề nghị nên thể hiện tên các Nghị quyết, Kết luận của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI ra phần Phụ lục kèm theo Chương trình hành 

động. Ý kiến khác đề nghị điều chỉnh tên gọi các Kết luận, Nghị quyết chuyên 

đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, cụ thể: 

+ Đề nghị điều chỉnh nội dung "Xây dựng Nghị quyết phát triển doanh nghiệp 

và thúc đẩy khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" 

thành "Xây dựng và thực hiện Nghị quyết phát triển doanh nghiệp và Chương 

trình khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp". 
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+ Đề nghị điều chỉnh nội dung "Nghị quyết xây dựng chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả" thành "Nghị quyết xây dựng và nâng cao chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng 

tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả". 

+ Đề nghị bỏ cụm từ "Đề án" của tên "Nghị quyết xây dựng nền văn hoá và 

con người Đồng Tháp… gắn với Đề án Phát triển Du lịch…". 

- Có ý kiến khác cho rằng, phần lớn các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong giai 

đoạn 2020 - 2025, nằm trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, 

do vậy, cần nghiên cứu không đưa ra nhiều nghị quyết, đề án chuyên đề, mà những 

nhiệm vụ tương đồng thì có thể gộp vào một hoặc một vài nghị quyết.  

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị cho giữ nguyên như Dự thảo, do tên 

gọi các dự thảo Nghị quyết, Kết luận chuyên đề trong Dự thảo là tên gọi đã được 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI thống nhất trong Chương trình hành động 

số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. 

3.2. Có ý kiến đề nghị tách nội dung văn hoá thành mục riêng như tinh thần 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, "văn hoá ngang 

hàng với chính trị, kinh tế" vì đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển. 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị cho giữ nguyên như Dự thảo, do đây là 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nên chỉ thể hiện những 

chủ trương, định hướng lớn. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo Ban cán 

sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh có kế hoạch thực 

hiện phù hợp. 

II- ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ TỈNH VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ QUỐC 

PHÒNG, AN NINH, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025. 

Nội dung này, có 05 lượt ý kiến góp ý, tập trung vào phần nhiệm vụ, giải 

pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "không gian mạng" để trở thành câu: 

"Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, các hành vi vi phạm và 

loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động hơn, nhất là tội phạm về ma 

tuý, kinh tế, không gian mạng, khai thác khoáng sản, môi trường" (tại trang 3, 

đoạn 1, dòng 9). 
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* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và bổ sung thành "Trật tự an toàn xã 

hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, các hành vi vi phạm và loại tội phạm hoạt 

động ngày càng tinh vi, manh động hơn, nhất là tội phạm về ma tuý, kinh tế, không 

gian mạng, khai thác khoáng sản, môi trường". 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "ngăn chặn, đẩy lùi các nhân tố, hành vi 

tiêu cực nêu trên" và "về mặt chủ quan" để trở thành cụm từ: "Để ngăn chặn, 

đẩy lùi các nhân tố, hành vi tiêu cực nêu trên, khắc phục những hạn chế, thiếu 

sót về mặt chủ quan" (tại trang 3, đoạn 2, dòng 1). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và bổ sung thành "Để ngăn chặn, đẩy 

lùi các nhân tố, hành vi tiêu cực nêu trên, khắc phục những hạn chế, thiếu sót về 

mặt chủ quan". 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "... những phần tử bất mãn, phản động 

trong và ngoài nước đã tận dụng và lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội 

tăng cường tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, việc 

thực thi pháp luật của đất nước" để trở thành câu: "Các thế lực thù địch, đối 

tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo, khiếu nại về đất đai, sự kiện nhạy cảm sẽ tiếp 

tục chống phá, những phần tử bất mãn, phản động trong và ngoài nước đã tận 

dụng và lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội tăng cường tuyên truyền bịa 

đặt, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, việc thực thi pháp luật của 

đất nước" (tại trang 3, đoạn 1, dòng 8). 

* Dự thảo Kết luận đã có nêu nội dung "Các thế lực thù địch, đối tượng cực 

đoan lợi dụng tôn giáo, khiếu nại về đất đai, sự kiện nhạy cảm sẽ tiếp tục chống 

phá". Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu nội dung "lợi dụng công nghệ 

thông tin, mạng xã hội tăng cường tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc chủ trương 

đường lối của Đảng, việc thực thi pháp luật của Nhà nước" và điều chỉnh thành 

"Các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo, khiếu nại về đất đai, sự 

kiện nhạy cảm để tiếp tục chống phá và lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội 

để tăng cường tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, 

việc thực thi pháp luật của Nhà nước".  

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung cụm từ "bí mật của Đảng" tại mục 1 

để trở thành cụm từ "Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật của Đảng, bí mật nhà 

nước, kiểm soát thông tin" (tại trang 4, đoạn 1, dòng 1). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Theo quy định tại các điểm 

a, b, Khoản 1, Điều 7, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã bao gồm nội dung bảo 

vệ bí mật của Đảng nên không phải bổ sung thêm. 
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- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung "giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện 

ngay từ cơ sở" để trở thành "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, 

tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về quốc phòng, an ninh trong nhân dân và công tác hoà giải, giải quyết các 

tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở" (tại mục 2, trang 4, đoạn 4, dòng 1). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và bổ sung thành "Tăng cường và đổi 

mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh trong nhân dân và 

công tác hoà giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở". 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung "Phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng 

(đặc biệt là chi bộ cơ sở ấp, khóm) trong nắm tình hình dư luận xã hội, tâm 

trạng nhân dân để phản ánh và có định hướng lãnh đạo kịp thời không để phát 

sinh những nhận thức lệch lạc trong xã hội" vào sau nội dung "Tăng cường và 

đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh trong nhân dân 

và công tác hoà giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở" (tại mục 

2, trang 4, đoạn 4, dòng 3). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và điều chỉnh thành "Tăng cường và 

đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh trong nhân dân 

và công tác hoà giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở. Phát huy 

vai trò tổ chức cơ sở đảng (đặc biệt là chi bộ ấp, khóm) trong nắm tình hình tư 

tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để lãnh đạo, định hướng kịp thời những nhận 

thức lệch lạc trong nhân dân". 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh nội dung "03 chốt" tại mục 3 để trở 

thành nội dung "tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các chốt dân quân thường trực" (tại 

trang 5, đoạn 2, dòng 9). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Dự thảo cần phải thể hiện rõ 

số lượng "03 chốt" để cụ thể hơn và sẽ dễ dàng trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Có ý kiến đề nghị quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo và công tác chuyên 

môn đối với an ninh mạng. 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Dự thảo Kết luận đã có nêu 

cụ thể tại trang 5, đoạn 3 như sau: "Xác định việc ứng phó hiệu quả với các thách 

thức an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là 

công tác bảo đảm an ninh mạng". 
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III- ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH 

ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XI VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI 

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ, TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC DÂN VẬN ĐẾN NĂM 2025. 

Nội dung này, có 03 lượt ý kiến góp ý, đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu, cụ 

thể như sau: 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu: "Phấn đấu hàng năm, 100% Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, huyện được cấp trên, cấp uỷ cùng 

cấp đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên" thành "Phấn đấu hàng 

năm, 90% trở lên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, huyện 

được cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở 

lên" (tại trang 2, đoạn 4, dòng 1). 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu: "90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn được đơn vị cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, 

xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên" thành "80% trở lên Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn được đơn vị cấp trên, cấp uỷ cùng 

cấp đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên" (tại trang 2, đoạn 4, dòng 3). 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu: "Phấn đấu đến năm 2025, tập hợp từ 

75% hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên tham gia vào 01 tổ chức chính trị - xã 

hội, các hội quần chúng hoặc thành viên các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư" 

thành "Phấn đấu đến năm 2025, tập hợp từ 50% hộ gia đình có ít nhất 01 thành 

viên tham gia vào 01 tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng hoặc thành 

viên các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư" (tại trang 3, đoạn 2, dòng 4). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: 

+ Về chỉ tiêu "Phấn đấu hàng năm, 100% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội Tỉnh, huyện được cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, xếp loại 

"hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên", có căn cứ vào tình hình thực tiễn, đánh giá tổng 

thể trên địa bàn Tỉnh. Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội Tỉnh được Trung ương đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện được đơn vị cấp Tỉnh xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (không có 

trường hợp xếp loại ở mức thấp hơn) nên đề ra chỉ tiêu như Dự thảo là phù hợp.  

+ Về chỉ tiêu "90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, 

phường, thị trấn được đơn vị cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, xếp loại "hoàn 

thành tốt nhiệm vụ" trở lên", có căn cứ vào tình hình thực tiễn, đánh giá tổng thể 

trên địa bàn Tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, 
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thành phố giao cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, 

thị trấn toàn Tỉnh chỉ tiêu hàng năm phấn đấu 80% đánh giá, xếp loại "hoàn thành 

tốt nhiệm vụ" trở lên và thực tế cho thấy hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp trong Tỉnh được đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt 

nhiệm vụ" trở lên đạt gần 90%; tuy nhiên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại chưa đồng đều giữa các 

huyện, thành phố (có nơi chưa đạt 90%). Do đó, việc đề ra chỉ tiêu 90% (tương 

đương 772 tổ chức cấp cơ sở) là có cơ sở để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu này đạt 

chung cho toàn Tỉnh. 

+ Về chỉ tiêu "Phấn đấu đến năm 2025, tập hợp từ 75% hộ gia đình có ít 

nhất 01 thành viên tham gia vào 01 tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng 

hoặc thành viên các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư", toàn Tỉnh có trên 1,6 

triệu dân. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập hợp được 612.388 

người, đạt tỷ lệ 58,71% so với 1.043.132 người trong độ tuổi cần tập hợp vào các 

tổ chức (số liệu 6 tháng đầu năm 2021); các tổ chức hội đã tập hợp 635.482 

người, chiếm tỷ lệ gần 40% (so với tổng số dân trên địa bàn). Ngoài ra, toàn 

Tỉnh hiện có 12.478 Tổ Nhân dân tự quản với trên 450.000 hộ gia đình là thành 

viên; trên 110 Hội quán gần 7.000 hội viên. Như vậy, chỉ tiêu tập hợp từ 75% hộ 

gia đình có người tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội 

hoặc các mô hình tự quản là khả thi.  

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu: "Phấn đấu đến năm 2025, có 70% 

Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt 

động đạt từ khá trở lên" thành "Phấn đấu đến năm 2025, có 60% Ban Công tác 

Mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động đạt từ khá 

trở lên" (tại trang 2, đoạn 4, dòng 5). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Đây là chỉ tiêu của Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị 

cho giữ nguyên như Dự thảo. 

IV- ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ TỈNH KHOÁ XI VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-

NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ X VỀ NÂNG 

CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. 

Nội dung này, có ý kiến đề nghị xem lại câu "Từng bước trẻ hoá đội ngũ bí 

thư, phó bí thư chi bộ ấp (khóm). Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng 

thời là trưởng ấp (khóm) trong độ tuổi dưới 40 đạt tỷ lệ 50%", vì hiện nay cán bộ 

nguồn ở nông thôn còn hạn chế, nên xác định tỷ lệ là "từ 40% trở lên" (tại mục 3, 

trang 4, đoạn 2). 
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* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Hiện nay, toàn Tỉnh có 93/694 

đồng chí bí thư chi bộ ấp (khóm) đồng thời là trưởng ấp (khóm) có độ tuổi dưới 

40, chiếm tỷ lệ 28%. Bên cạnh đó, để từng bước trẻ hoá chức danh bí thư, phó bí 

thư chi bộ ấp (khóm), với giải pháp tăng cường công tác tạo nguồn cán bộ, bồi 

dưỡng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, gắn với thực hiện việc sắp xếp các 

chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã theo hướng bố trí về làm trưởng các 

ấp, khóm. Do vậy, nội dung "Từng bước trẻ hoá đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ 

ấp (khóm). Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp 

(khóm) trong độ tuổi dưới 40 đạt tỷ lệ 50%" là mang tính khả thi. 

V- ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH 

ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XI VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ 

THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI 

ĐOẠN 2021 - 2025. 

Nội dung này, có 03 lượt ý kiến góp ý, cụ thể như sau: 

1. Phần đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh thời gian qua 

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo văn bản đánh giá "Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) lan toả và mang đến nhiều hướng đi mới cho các hoạt động khởi 

nghiệp trên địa bàn; đến nay, toàn Tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 

từ 3 - 4 sao từ các sản phẩm khởi nghiệp của Tỉnh", đề nghị rà soát lại số liệu 

"toàn Tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao từ các sản phẩm 

khởi nghiệp của Tỉnh". Vì trong 161 sản phẩm này, có một số sản phẩm đã hình 

thành từ rất lâu và đã có thương hiệu từ trước. Đề xuất điều chỉnh thành "toàn 

Tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó, có nhiều 

sản phẩm khởi nghiệp của Tỉnh" (tại trang 2, đoạn 1). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và điều chỉnh thành: "đến nay, toàn 

Tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó, có nhiều 

sản phẩm khởi nghiệp của Tỉnh". 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hạn chế: Mặt bằng giá cả các sản phẩm khởi nghiệp 

còn cao, chưa có tính cạnh tranh so với các sản phẩm khác (tại trang 2, đoạn 3). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu và điều chỉnh thành "đến nay, toàn 

Tỉnh có 161 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó, có nhiều sản 

phẩm khởi nghiệp của Tỉnh". 

2. Phần quan điểm, mục tiêu 

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ: "Phát triển" thành cụm từ "Thành lập" trong 

đoạn: "Phát triển ít nhất 3.000 doanh nghiệp (hàng năm phát triển ít nhất 600 

doanh nghiệp)" (tại trang 3, đoạn 4, từ dưới lên). 
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* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Việc sử dụng cụm từ "Phát triển 

doanh nghiệp" là bao gồm các nội dung: Cơ chế, chính sách hỗ trợ thành lập doanh 

nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp… Vì vậy, dùng cụm từ "Phát triển" đặt trong nội hàm "Phát triển ít nhất 

3.000 doanh nghiệp (hàng năm phát triển ít nhất 600 doanh nghiệp)" là phù hợp. 

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu tăng chỉ tiêu doanh nghiệp thực tế đang hoạt 

động từ 5.300 lên 5.600 cho tương xứng với mức tăng thực tế của giai đoạn 2021 - 

2025 (vì nếu chỉ tiêu 5.300 thì mức tăng thực tế giai đoạn 2021 - 2025 là 1.100 

doanh nghiệp, trong khi giai đoạn 2016 - 2020, mức tăng thực tế là gần 1.500 

doanh nghiệp (tại trang 3, đoạn 4, từ dưới lên). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Khi đề ra chỉ tiêu doanh nghiệp 

thực tế đang hoạt động đến năm 2025 là 5.300 doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ đã cân nhắc, dựa trên các dự báo và mối tương quan giữa các doanh nghiệp hiện 

có, các doanh nghiệp thành lập mới và các doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc 

giải thể; đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đối với hoạt 

động các doanh nghiệp nên đề ra chỉ tiêu như vậy là phù hợp. 

3. Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm giải pháp có chính sách ưu đãi về thuế, vốn, 

hỗ trợ về thủ tục đăng ký kinh doanh, hỗ trợ đào tạo... nhằm khuyến khích các hộ 

kinh doanh cá thể nâng lên thành doanh nghiệp. 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu, bổ sung vào đoạn 1, nhiệm vụ, giải 

pháp thứ 4 (Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước) và biên tập đoạn 

này thành "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp; có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể nâng lên 

thành doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước để nâng 

cao năng lực quản lý theo ngành,…". 

VI- ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ TỈNH KHOÁ XI VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI 

ĐOẠN 2021 - 2025.  

Nội dung này, có 03 lượt ý kiến góp ý tập trung vào mục tiêu phát triển hạ 

tầng giao thông giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

- Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung "kiến nghị đầu tư tuyến QL30 đoạn Hồng Ngự 

- Dinh Bà, tuyến đường N1 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp" ở mục hệ thống đường Quốc 

lộ. Lý do: nội dung này không phải mục tiêu mà là giải pháp. Thực tế ở phần giải 

pháp của dự thảo Kết luận đã nêu nội dung này (phần III, mục 1. Về vốn đầu tư). 
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* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Các Dự án này thuộc thẩm 

quyền quyết định đầu tư của Trung ương nên cần phải đặt vào mục tiêu để tiếp 

tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, đầu tư xây dựng. 

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh nội dung: "... và các đô thị khác trên địa bàn 

Tỉnh" thành "... và các đô thị có lợi thế (thị trấn Lấp Vò, thị trấn Mỹ An) trên địa 

bàn Tỉnh" ở mục hệ thống giao thông đô thị (tại trang 3, đoạn 4). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Dự thảo Kết luận của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh chỉ nên thể hiện những chủ trương, định hướng lớn và 

trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện, tuỳ theo điều kiện thực tế, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. 

- Có ý kiến đề nghị cần nêu rõ nâng cấp bến xe nào, đầu tư bến xe nào để 

tập trung nguồn vốn; hiện nay, bến xe khách, bến xe tải tại 02 thành phố Cao 

Lãnh, Sa Đéc chưa xứng tầm với đô thị loại II ở mục hệ thống bến, bãi đỗ xe 

(tại trang 3, đoạn 6). 

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Dự thảo Kết luận của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh chỉ nên thể hiện những chủ trương, định hướng lớn và 

trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện, tuỳ theo điều kiện thực tế, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung "trong giai đoạn 2021 - 2025 phải xây 

dựng được Quy hoạch tổng thể hệ thống đường thuỷ nội địa, hệ thống cảng Quốc 

tế trong Tỉnh có tầm nhìn đến 2030 - 2040, có tính liên kết, liên thông trong vùng 

để phát huy lợi thế hệ thống đường thuỷ nội địa, giảm áp lực cho hệ thống đường 

bộ" ở mục hạ tầng giao thông đường thuỷ (tại trang 4, đoạn 2).  

* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin tiếp thu, bổ sung vào nhóm thứ 2, mục tiêu 

tổng quát của Dự thảo và điều chỉnh thành "Định hướng quy hoạch hệ thống 

giao thông đường bộ, đường thuỷ, hệ thống cảng phù hợp với quy hoạch chung 

của Tỉnh, quy hoạch của ngành Giao thông vận tải đến năm 2030 và định 

hướng đến năm 2050...".  

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại việc kiến nghị Trung ương đầu tư, nâng cấp 

tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền. Đây là công trình có đưa vào Chương 

trình hành động của Tỉnh ở các nhiệm kỳ qua, nhiều năm không thực hiện được. 

Lần này cũng nên cân nhắc tính khả thi của Dự án để tiếp tục đưa ra kiến nghị ở 

mục 1 (tại trang 4, đoạn 5). 
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* Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: Đây là Dự án quan trọng, cần 

tiếp tục tranh thủ, kiến nghị Trung ương sớm đầu tư, xây dựng để tạo tuyến đường 

thuỷ nội địa kết nối sông Tiền và sông Hậu, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hoá 

bằng đường thuỷ từ sông Tiền qua sông Hậu và ngược lại. Đồng thời, Bộ Giao thông 

vận tải đã giao Ban Quản lý dự án Đường thuỷ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án và gửi lấy ý kiến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thống nhất về chủ trương đầu tư. Do 

đó, đề nghị cho giữ nguyên như Dự thảo. 

* Ngoài ra, đối với các nội dung góp ý về câu, từ hợp lý, Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ đã tiếp thu vào các dự thảo văn bản trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem 

xét, cho ý kiến.  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (báo cáo), 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH+ PKTXH (Ngh). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

  

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Văn Thắng 
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