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Phú Quốc, ngàyC(: tháng 02 năm 2020

Kính gủi: - Ban Dân vận Huyện uỷ,
- UBND huyẹn,
- Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/HU, ngày 25/12/2019 của Tỉnh uỷ
Kiên Giang về việc chi đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Để chuẩn bị nbi dung đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2020-2025
đạt kết quả tốÌ Ban Thường vụ Huyện uỷ gửi đến các đồng chí bản dự thảo
"báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII" để triển khai lấy
ý kiến đóng góp cụ thể như sau:

1- Giaọ Ban dân vận Huyện uỷ chủ trì lấy ý kiến đóng góp trong các tổ
chức đoàn thể chính trị- xã hội; các tổ chức hội.

2- Giao UBND huyện triển khai lấy ý kiến đóng góp của người dân
ừên ttang cổng thông tin điện tử huyện Phú Quôc.

3- Giao Đảng uỷ các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa bàn dân cư.

Bản tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Tiểu ban văn kiện (thông qua
Văn phòng Huyện uỷ) ừước ngày 28/02/2020.

Để dự thảo văn kiện của huyện Đảng bộ lần thư XII, nhiệm kỳ 2020-
2025 sát đúng với thục tế của địa phương và định hướng nhiệm kỳ tới cm
huyện. Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị Bạn Dân vận Huyện uỷ, UBND
huyện, Đảng uỷ các xã, thị ttấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nai nhân:
- Như trên,
- Lưu.

B4N THƯỜNG VỊJ

Mai Văn Huỳnh
lỉ |]m 102».20ỉ5<
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Lần I

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

Phủ Quốc, ngày thảng năm 2020

BÁO CÁO
chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thử XII

(bảo cảo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, nhiệm hỳ 2015-2020
ữĩnh đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 — 2025)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THựC HIỆN
NGHỊ QUYỂT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ HUYỆN

ỉ

I- KÉT QUẢ ĐẠT Được TRONG NHIỆM KỲ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, trong bối kinh tế -xã

hội cả nuớc, của tinh tiếp tục duy trì tăng trưởng và có nhiều yếu tố thuận lọi, đó
là: sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh đã tạo điều kiện cho Phú Quôc phát
triển khá đồng ịbộ ừên các lĩnh vực. Song, trong quá ứình tìiực hiện cũng gặp nhiều
khó khăn, trở ngại tác động chi phối như tình trạng suỵ thoái kinh tế toàn cầụ, cạnh
tranh và xung kột thương mại giữa một số nền kinh tế lớn, tình hình thời tiêt, biến
đổi khí hậu, dịch bệnh, giá cả, an ninh khu vực diễn biến phức tạp... Trong huyện,
kinh tế phát triển chưa tưomg xứng với tiềm năng, lợi tìiế; tinh hình vi phạm pháp
luật về lĩnh vực đất đai, lấn chiếm đất rừng, xây dựng không phép, sai phép, vi
phạm quy hoạch, tranh chấp, khiếu kiện diễn biến phức tạp; lĩnh vực trật tự xã hội,
vệ sinh môi trứờng còn nhiều bức xúc; cộng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn
nhiều vướng mắc, bất cập... . VỚỊ qụyết tâm cao, Đảng bộ, quân và dân trong
huyện đẫ ra sức Iđiắc phục hạn chế, yếu kém, thực hiện nghị quyết và đạt những
kết quả khá toàn diệri trên các lĩnh vực.

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiến bộ trên nhiều mặt
Đảng bộ tập trung ứiển khai, quán ttiệt, cụ tìiể hóa ứiực hiện các chủ trương,

nghị quyết của trung ương, tinh, huyện cơ bản kịp tìiời và phù hợp với tình hình
thực te. Đã lãnh đạo, chi đạo, tổ chức ứiực hiện nghiêm túc Nghịquyết TVung ương
4 (khóa XI, XII) ve xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh" và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện các quy
định của Đảíig và Nhà nước, được cấp uỷ đảng các cấp, các ngành tô chức thực
hiện thường xuyên, kịp thờị ngăn chặn đẩy lùi sự suỵ thoái về tư tường chính trị,
đạo đúc, lối sống; tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ công vụ, đạo đức.



lối sống; khắc phục, đẩy lùi tệ quan liêu, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chưc, viên chưc. Công tằc tuyên truyền7 giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi
mới; tinh thần, ý ứiức tiếp ứiu, học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên có
nhiều chuyển biến tốt, tỷ lệ đảng viên tham gia tiếỊ) ửiu nghị quyết đạt trên 98%
(đạt chỉ tiêu nghị quyết) ^ Quan tâm lãnh đạo việc nắm bắt và giải quyết tốt những
vấn đề nổi cộm, bức xíác, những vấn đề dư luận xã hội và báo chí phản ánh... tạo
được sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân. Từ đó cồ vũ, động viên cán bộ, đảng
viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.

Công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ; tập trung cùng cố, nâng
cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các nguyên tăc tô chức
và sinh hoạt Đảng luôn được giữ vững, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát
huy. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, thẽ hiện vai trò là
hạt nhân lãnh đạo chịrù ưị ợ cơ sở (tỳ ỉệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên hàng năm đạt ừ-ên 83%). Công tác đảng viên được thực hiện tốt; việc
quản lý giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên được chú trọng. Đại bộ
phận cán bộ, đảng viên có bước trưởng ửiành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
ịphẩm chất tốt, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ hàng năm đạt từ 76,9% đến 83,55%)

Công tác cán bộ được quan tâm ứiực hiện khá tốt trong tất cả các khâu. Đã
tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, từ
đó, tạo được sự chuyển biến quan trọng, tỷ lệ cán bộ được chuâĩi hóa ngày càng
tăng, khắc phục dần sự hụt hẫng về cán bộ; đội ngũ cán bộ lăiửi đạo, quản lý các
cấp được trưởng thành đáp ứng khá tốt yêu cầu phát triên. Việc phân công, bô trí,
sử dụng cán bộ cơ bản theo quy hoạch, đa số phát huy tốt. Công tác bào vệ chính
trị nội bộ luôn được chú trọng đáp ứng kịp thời các yêu câu xây dựng Đảng.

Công tác kết nạp đảng viên ứiực hiện khá tốt, chất lượng kết nạp đảng từng
bước được nâng lên. Đã kết nạp được 630 đảng viên, vượt 5% so với chỉ tiêu nghị
quyết. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 3.193 đảng viên, chiếm trên 2% dân số.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quan tâm chỉ đạo
chặt chẽ, góp phần phòng ngừa ngăn chặn kịp thời tồ chức đảng và đảng viên sai
phạm. Cấp ủy các cẩp đã kiểm tra 183 lượt tổ chức đảng và 2.512 đpg viên; giám
sát 218 lượt tổ chức đảng và 1.044 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 13/13 đơn tố
cáo. Đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 81 đảng viên, chiếm 3,45% trong tổng
số đảng viên (nhiệm kỳ trước là 4,98%). Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành
nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng 22,22%, về chính sách pháp luật 16,04%, về
phẩm chất, đạo đức lối sống 11,11% và vi phạm khác 50,61%.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục
được đổi mới. Coi trọng việc ra nghị quyết hàng năm, nghị quyết chuyên đề và kế
hoạch chỉ đạo công tác có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường làm việc với cơ sở và
các ngành để kịp thời kiểm tra, đôn đốc, định hướng việc ứiực hiện nhiệm vụ, tháo

"^Tỷ lệ đàng viên tham gia tiếp thu nghị quyết frên 98%; đoàn viên, hội viên 78,14%; quần chúng Nhân dân 65%.
^Nărn 2015; 83,55%; năm 2016: 79,98%; năiĩi 2017: 80,8; năm 2018: 76,9%.



gỡ khó khăn. Trong chi đạo, điều hành luôn bám sát quy chế, thực hiện nghiêm
nguyên tắc tập ^rung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo tập thê, đê cao vai ữò, teáeh
nhiệm cá nhân, giữ vững thống nhất, đoàn kết nội bộ.

2. Kinh tế duy trì phát triển ỗn đỊnh
Giá ừỊ sản xuất (khu vực I và khu vực II) tăng 84,61% so với đầu nhiệm kỳ,

hình quân hàng năm tăng trên 13%; ứong đó, đóng góp lớn nhất là lĩnh vực xây
dựng tăng 14,45%/năm, các ngành còn lại tănạ nhẹ; riêng ngành thương mại, dịch
vụ tang gấp 2,37 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội đạt
141.652 tỷ, vượt 57,39% so vód Nghị quyết (chi tiêu NQ 90.000 tỳ đồng). Cụ thể
trên các lĩnh vực chủ yêu:

Lĩnh vực du lịch các ngành dịch vụ - thương mại được phát triển mạnh:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,88%/năm. Thu
hút lượng khách bình quân mỗi năm tăng 27,99%; đến năm 2020, lượng khách đến
Phú Quốc đạt 3 triệu khách (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 20%). Khách người nước
ngoài 1 ừiệu lưỢt (đạt chi tiêu Nghị quyêt).

Lĩnh vựCị nông - lâm - thúy sản: Giá ừị sản xuất bình quân hằng năm tăng
2,75%, trong đố giá trị sản luợng ngành thủy sản tăng 2,93% so với đầu nhiệm kỳ.
Sản lượng khai thác, nuôi trồng tăng bình quân 1,45%/năm (yượt 1,99% chì tiêu
Nghị quyết). r)uy trì và phát ừiển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây ăn ừái, rau
mau,..! đáp ứng cơ bản tiêu dùng ừên đảo.

Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện: Đời sổng vật chất và tinh
thần cua ngưm dân được nâng lênj dân chủ cơ sở được phát huy. Đến nay có 02/8
xã đạt chuẩn n!ông ứiôn mới là Cửa Cạn, Gành Dầu. 100% xã có đường ô tô đến
các ẩp; số hộ sử dụng điện lưới đạt 98,5%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 90%.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng' tiếp tục phát triển khá, nhất là lĩnh vực
xây dựng cơ bản, bình quân tăng 14,45%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệj5 tăng
hình qum hàng năm 19,46%. Các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn tiệp tục
được đầu tu và hoàn thiện đưa vào sử dụng như Cảng Hàng không Quôc tê Phú
Quốc, Cảng biển Quốc tế Phú Quốc, Cảng hành khách quốc tế, đường quanh
đảo... tạo thuạn lợi cho Phú Quốc phát triển nhaiủi và mạnh. Theo đó, hạ tầng du
lịch cũng được đầu tư mạnh nhất là về cơ sỏ lưu ttú (hiện trẽn địa bàn có 631 cơ
sở lini trú, với 24.250phòng)^.

về giao thông: Đến nay hệ thống giao tìiông Phú Quốc khá hoM thiện và
đồng bộ ca đường bọ, đường wển và đường hàng không, kết nối với nhiều khu vực
ừoĩig IIUỚC và (Ịuôc tê. Đuòng hàng không co trung binh 40 chuycn hạ Vă cat canh/
ngày; đuờng biển có hệ ứiống tàu khách, tàu phà hoạt động liên tục trung bình 28
chuyến/ ngay. Một số ũiyến đường bộ có qụy mô đầu tư lón được hoàn thành như
đưrag tmc chính Nam - Bắc đảo Phú Quốc; đường vòng quanh đảo Phú Quốc;
đưrag ừung tâm đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 - khu Bãi Trường và các tuyến nhánh;
đuOTg cơ động phía Bắc đảo Phú Quốc; đường từ Bãi Thơm đến ngã tư Hàm

' Trong đó có 38 khách sạn với 898 phòng đạt tiêu chuẩn 1 sao; 24 khách sạn với 743 phòng đạt tiêu chuẩn 2 sao; 7
khach sạn vơi 450 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao; 8 khách sạn vói 1.158 phòng đạt tiêu chuân 4 sao; 12 khách sạn với
7 640 phong đạt tiêu chuẩn 5 sao; 112 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
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Ninh,... . Ngoài ra, thực hiện xã hội hoá xây dụng 175 tuyến đường giao thông
nông thôn bằng bê tông xi màng, sỏi đỏ với tổng chiêu dài là 71,34 km (vượt
1,91% so với Nghị quyết).

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 được
21.307 tỷ, tăng gấp 2,29 lần so với đầu nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng
19,27%; công tác quản lý, điều hành thu- chi ngân sách đáp ứng được yêu câu phát
triến của huyện, trong đó tập trung hơn 60% chi cho đầu tư phát triển. Hoạt động
của các ngân hàng, to chức tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao dịch và
kinh doanh trên địa bàn.

về đầu tư phát ừ-iển Phủ Ouốc theo Quyết định 178 của Thủ tưởng Chỉnh
phủ: Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại II và huyện loại I; tiên tới thành
lập ửiành phố Phú Quốc. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện
tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù tạo điêu kiện thuận lợi cho các nhà
đầu tư lớn vào Phú Quốc. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung hGàn chỉnh lập
nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Phú Quốc đến năm
2040 và tầm nhìn 2050 theo định hướng Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt trình
Thủ tướng Chính phủ, Đến nay đã có 312 dự án đầu tư, với diện tích khoảng
10.85 Tha, tổng vốn đầu tư đăng ký 321.556tỳ đồng. Trong đó có 47 dự án đã đưa
vào khai thác với diện tích 1.204ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.584 tỷ đông; 71 dự
án đang triển khai xây dựng (trong đó có 11 dự ản đã khai thác một phần), diện
tích 3.956 ha, tổng vốn đàu tư khoảng 158.401 tỷ đồng và các dự án còn lại đang
hoàn thiện Gấc thủ tục đầu tư. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt băng 12 dự án với
diện tích thu hồi 567ha, số hộ bị ảnh hưởng là 3.148 hộ; thực hiện chi trả bồi
thường cho 2.596 hộ với số tiền 1.866 tỷ. Đã hình thành 06 khu tái định cư, tổ chức
bốc thăm và bố trí 1.794 nền.

Công tác quản lỷ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đoi khí
hậu được chủ ừọng. Đã có nhiều hoạt động tuyên truyên, nâng cao nhận thức bảo
vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên trong các doanh nghiệp và cộng đồng dân
cư. Triển khai và ứiực hiện có hiệu quả cuộc vận động "vì môi trường Phú Quốc
xanh, sạch, đẹp và an toàn" và chương trình "Ngày vì môi trường Phú Quốc" tạo
được nhiều chuyển biển tiến bộ, nhất là tại các điểm tập trung đông dân cư, các
khu, điểm du lịch sạch đẹp hơn... Cơ bản hoàn thành cắm mốc rừng phòng hộ và
rừng quốc gia, đảm bảo diện tích rừng đạt 37.430ha (chiếm 64,15%) trên diện tích
chung toàn đảo. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê
hoạch sử dụng đất hàng năm (58.919,28ha). Đồng thời cơ bản hoàn thành cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (đến nay trên toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất được 29.541 thừa với diện tích 9.692,3ỉha).

3. Văn hóa - xã hội được quan tâm đẩy mạnh tạo chuyển biến tiến bộ
trên nhỉều mặt

•

Giảo dục và đào tạo phát triển khá: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các yếu tố
cơ bản giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển pham chất, năng lực của
người học. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đào tạo, tỷ
lệ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 87,01% cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Từng
bước thực hiện hoàn thiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ



giáo viên và tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng đụợc yêu cầu dạy và
học Kết quả học tập tìiực chất hơn, tìiể hiện qua các kỳ thi tốt nghiệp và xét tốt
nghiệp THPT t>' lệ học sinh trúng tuyển vào các ừường đại học, cao đằng; học
sinh sau khi tốt nghiệp có xu hướng học nghề đệ có việc làm ngày càng cao. Hoàn
tliành công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học, phổ cập trung
học cơ sở và mù chữ. Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi đạt 74,2%; trẻ 6-14 tuổi đến
trữờng đạt 99,96%. Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá giáo dục được
quan tâm thực lịiện...

Hoạt độrig khoa học và công nghệ có một số két quả tích cực: Triển khai và
phối hợp thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp tinh, cấp hụyện, nhiều mô
hình khuyến nôhg và một số dự án ứng dụng khoa học vào sản xuất thuộc chương
trình mục tiêu quoc gia về xây dựng liong thôn mới', đã góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, đa ;Hạng hóa sản phẩm nông nghiệp, từng bước khai thác và phát hụy
tiềm tiăng, lợi thế cua huyện gắn vói bảo tồn các nguồn gen quý phục vụ phát ứiển
kinh tế và nghien cửu khoa học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động của cơ quW nhà nưởc, sử dụng mạng nội bộ, hệ tìiống ttuyền hình teực tuyến
để trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành, địa phương mang lại kết quả thiết
thực tiết kiệm ị được thời gian, ttao đổi và cập nhật ứiông tin nhanh chóng. Thực
hiẹn hiệu quả một cửa điện tử và cổng thông tin điện tử, xây dựng chuyên ừạng
chính quyồi điệri tử trong hợp phận Đề án Thành phố thông minh phục vụ cho tiếp
nhận và giải quyết dịch vụ công câp độ 3,4...

Văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa được quan tâm đẩy mạnh: Công
tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn
kết xây dímg nông thôn mới, đô tìiị văn minh" gắn với "Học tập và làm theo tư
tuOTg, đạo đTO, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng đạt kết quả thiết thực. Thực
ỉìiẹn tot việc túyen truyền, giáo dục trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô
thỊ gia đìiih vẩn hóa và văn hóa nơi công sờ, qua đó làm giảm dần mê tín dị đoan
trong việc cượi, việc tang, lễ hội, đồng thời duy trì những phong tục, tập quán,
truyen tliống tot đẹp trong cộng đồng dân cư Thiết chế văn hóa, di tích lịch sử-
văn hỏa, darửi ỉãin ứiăng cảnh được CỊuan tãni đau tu> trung tu, ton tậo, phục dụng
nhữ Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, Đền thờ anh hiònệ dân tộc
Nguyễn Trực, Diiửi Cậu,... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao được duy trì vi tổ chức thường xuyên, nhất là các hoạt động c6 tính chất vậ
quy mô ìớn được phối hợp tổ chức tốt, qua đó góp phần phục vụ, nâng cao đời
sống tinh thần cho nhân dân và du khách.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường:^ duy trì tôt tnô
hình qum dân y và đông tây y kết hợp. Cơ sờ vật chất, trang thiết bị được ttog
cưOTg đau tu, nâng cấp; việc chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sỏ ngày càng được nâng

"Hiện nay toàn huyện có 35 ttựờng so với nhiệm kỳ trước tsng 05 tniờng, có 755 phòng học, tâng 145 phòng, trongdó phòng học xây dựng kiên cố dạt 73,37%. i . .. , ...í. u;- xur-c
5 Thi tot nghiêp THPT: năm 2014 đạt 83,8%, năm 2018 đạt 94,09%; thi tốt nghiệp và xét tôt nghiệp THCS năm
2014 đạt 97 37%, năm 2018 đạt 98,64%; ỊH; nãm 2014 đạt 88,26%, năm 2018 đạt 92,90%'10đetài,dựánkhoahọc,trongđó04đềtài/dụánhuyện X ... =
' Năm 2019 toan huyện có 19.891/20.882 hộ gia đinh, 39/51 ấp- khu phố và 111/125 cơ quan đơn vị câp huyện đạt
danh hiẹu văn hoá; 77 cơ quan an toàn; 06 xỉ có phong trào vân hóa tốt dược công nhận xS văn hóa nông thôn mới.
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cao. Đội ngũ y, bác sĩ được quan tâm đào tạo ^ 10/10 ^ xã đều có bác sỹ và nữ hộ
súih, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện. Chât
lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, công tác phòng, chông dịch bệnh,
kiểm tra vệ sinh an toàn ứiực phẩm, vệ sinh môi trường được thực hiện ứiưòmg
xuyên. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kê hoạch hóa gia đình có
nhiều tiến bộ góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuông còn 1 l,5%o; các
chương trình mục tiêu y tế đều đạt ừên 95%. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh
vực y tế được tăng cường, nhất là việc kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề
khám chữa bệnh và y dược tư nhân.

Thực hiện tốt chỉnh sách an sinh xã hội: Đã tập trung chỉ đạo và tổ chức
thực hiện khá tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, bố trí tái
định cư cho các hộ dân vùng dự án. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% (NQ 45%);
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 2,7% năm 2015 xuống còn 0,37% năm 2020 (giảm
2,33% so với đâu nhiệm hỳ và giảm 0,83 so với mục tiêu đại hội ỉ,20%); giải quyêt
được việc làm cho 16.940 lao động. Thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế xã
đảo cho người dân trên địa bàn huyện theo Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ đạt 99%.

4. Quốc phòng, an ninh luôn được tăng cường giữ vững ổn định, trật tự
an toàn xã hội được đảm bảo

Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh
được cụ thể hóa, triển khai, thực hiện nghiêm túc, cộ kết quả. Thệ ừận.qụọc phòng
toàn dân và thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố, tăng cường. Công tác
giáo dục, bồi dưỡng kiến ứiức quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân được
tiến hành thường xuyên. Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã
hội với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn luôn đoàn kết, duy trì nghiêm
chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ trong công tác, xử lý kịp thời, có
hiệu quả các vấn đề nổi lên về quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình,
phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực
ửiù địch, không để đột xuất, bất ngờ, điểm nóng; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng
điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết, giữ vững chủ quyền biển
đảo, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng ửiủ xã, thị trấn và khu vực
phòng tìiủ của huyện luôn được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
khi có tình huống xảy ra. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,
dự bị động viên được thực hiện đi vào căn cơ, nền nếp. Lực lượng dân quân tự vệ,
dự bị động viên và công an cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường xây dựng sát
với nhiệm vụ trên từng địa bàn. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt
18,52%, dự bị động viên đạt 18,50% (vượt chỉ tỉêu nghị quyết ỉ5-18%).

® Toàti ngành hiện có 436 cán bộ y tế, trong đó có 90 bác sĩ, tăng 25 bác sĩ so với năm 2015, đạt tỷ lệ 6,2 bác sĩ/1
vạn dân, mặt băng chung của tỉnh 6,18 bác sỹ/1 vạn dân.
^ Có 8/10 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.



Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông
được tăng cưcmg. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tô quôc được cũng cô, nâng
cao một bước, kết hợp với các phong ưào khác ở địa bàn dân cư góp phân ngăn
chặn, xử lý kịp thời tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh
chính trị và trật an toàn xã hội trên địa bàn.

Duy trì và có bước phát triển tốt mối quan hệ với chính quyền và các lực
lượng ứiuộc huỷện, thành phố giáp biên Campuchia, góp phần giữ vững ôn định an
ninh trên vùng biển, đảo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài.
Công tác đối ngoại nhân dân được tập trung thực hiện.

5. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưọ'c tăng cường

•  • •

Nhận thức về công tác dân vận của hệ tiiống chính trị ngày càng được nâng
lên. Công tác dân vận trong hệ thống chính quyền đã có những-chuyển, biến tích
cực gắn với tliực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác dân vận của lực
lượng vũ trang tiếp tục được phát huy, thường xuyên phối hợp tuyên truyên vận
động nViân dân, tìiực hiện tot chính sach "Hậu phưcxng quân đội". Quan tâm lãnh
đạo việc kiện tiàn tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ làxnị công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thê.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn tìiể chính trị- xã hội tìiường xuyên đồi mới nội
dung phương Ihức hoạt động, tạo môi trường và điều kiện đê nhân dân phát huy
năng lực, trí tuệ sáng tạo ứieo nguyện vọng trên cơ sở pháp luật quy định. Làm
nòng cốt tìrong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy vai ừò đại diện, bảo vệ quyên
lợi chíĩửi đáĩig, hợp pliáp của đoàn viên, hội Vi6n. Cac hưứi thuc tạp hợp quan
chúnô vào tổ chức w nâng cao chất lượng sinh hoạt chi- tổ hội ờ cơ sờ từng bước
thực chất hơn (đến nay có 35.285 đoàn viên, hội viên, đạt 28,64% so với đối tượng,
to chức hội quần chung cỏ 25.686 hội viên). Các chính sách an sinh xã hội được
phoi hợp thực hiện tốt (đă vận động quỹ người nghèo được 8,724  ỷt đọng;^ xâỵ
dụng 85 căn nha cho đoàn viên, họi viên nghèo, khó khăn về nhà ở, với sổ tiền
4 876 tỷ đền^. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dận vận
tóéo và các (Ịuộc vận độn^g được triển Iđiai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt
cong tac giam| sẩt, phàn biẹn xả hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ
ChM ừị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp xây dvmg
Đảng, xây dựrig chính quyền trong sạch vững mạnh.

Quan tâm giải quyết kịp tìiời, đúng pháp luật những yêu câu, lợi ích chính
đáng cua đong bào dân tọc, đong bào có đạo và các tổ chức tôn giáo. Tạo điều kiện
tìiu^ ìợi để đồng bào dấn tộc, người có đạo hoà nhập cộng đồng, các tổ chức tôn
giáo hoật động theo íỊuy địnti của phap luạt. Đơi song vạt chat vâ tinh thân cua
đồng bào dân tộc và người có đạo ngày càng được nâng lên.

6. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản ỉý của chính
quyền các cấp

Lãnh đạo ứiực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chỉ đạo
kịp thm hoạt đọng tại cấc kỳ họp HĐND hai cấp (bẳt đầu từ kỳ họp thứ 15 HĐND
huyện đã ưng dụng phần mềm cho kỳ họp không giấy), dân chủ được phát huy,
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quyết định đúng ửiẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp xúc cử tri
đi vào nề nếp, quan tâm giải quyết khá tốt những vấn đề chính đáng của cử tri (từ
đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp đã tổ chức 239 cuộc tiếp xủc cừ trỉy với
13.255 lượt cử ữỉ tham dự, tổng hợp được 851 ý ỉdến, kiến nghị tử củ ừ-i).

Đã lãnh đạo hệ ứiống chính quyền phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý, điều
hành các hoạt động và trong quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của
chính quyền địa phương, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực,
hiệu quả quản lý của Nhà nước, đề cao vai trò trách nhiệm của người đúng đầu.
Công tác cải cách hành chính, nhât là thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chê
"một cửa", "một cửa liên thông", một của điện tử, chính quyền điện tử đạt nhiều
kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước nâng lên về trình độ, năng
lực và trách nhiệm công vụ, từng bước hạn chế việc gây phiền hà, nhũng nhiễu
nhân dân và doanh nghiệp. Thực hiện khá nghiêm túc chủ trương thực hành tiết
kiệm, phòng chống ứiam.nhũng, lãng phí, nhất là trong quản lý, chi tiêu ngân sách,
xây dựng cơ bản. Trong lãnh đạo điều hành luôn chú trọng kiểm tra, giám sát, xử
lý nghiêm những vụ vi phạm pháp luật, bảo vệ quyềri và lợi ích hợp pháp chính
đáng của nhân dân. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo; các quy
trình trong thanh tra, khởi tố điều tra, truy tố xét xử, thi hành án được thực hiện
nghiêm túc đúng luật định. Đội ngũ cán bộ tư pháp được cũng cố, kiện toàn. Triển
khai các nhiệm vụ tư pháp được kịp thời sát tình hình thực tế.

Công tác tiếp dân, thanh ừa, giải quyết khiếu nại, tố cáo tương đối kịp ửiời,
không để xảy ra khiếu nại đông người dẫn đến "điểm nóng". Trong-nhiệm kỳ đã
tiếp 9.348 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 1.296/1.406 đơn. Tổ chức thực
hiện 59/60 quyết định có hiệu lực thi hành.

7. Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và
các khâu đột phá

*C<ic chương ừình, dự án trọng điểm: Sau Đại hội XI, Huyện ủy đã xây
dựng chương trình hảnh động, đồng thòi, xắc định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung phấn đấu. Đã cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện
thành 13 chương trình, dự án trọng điểm và 01 nghị quyết chuyên đề, đồng thời tập
trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện và bố trí nguồn vốn để triển khai ứiực hiện. Kết
quả, đã thực hiện hoàn thành 11/14 chương trình, dự án.

*về các khâu đột phả:
(ỉ) Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nhân lực

ữong hệ thống chính trị và nhân ỉực ữong lĩnh vực du lịch được tập trung chỉ đạo.
Cơ bản đã đào tạo được một bộ phận cán bộ trình độ chuyên sâu, trên đại học và
chuẩn hóa cán bộ các cấp, ngành và địa phương, đến toàn huyện có 36 thạc sỹ, 19
chuỵên khoa I, 02 chuyên khoa II. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% và giải
quyêt việc làm hàng năm cho 4.000 lao động.

(2) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bô. Đặc
hiệt, ưu tiên hệ thống xừ lỷ rác thải, nước thải tập trung đô thị Dưomg Đông, An
Thởỉ được đẩy mạnh, tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh và các nhà đầu tư
phát triển tương đối tốt hệ thống giao thông, điện, nước. Tạo điều kiện thuận lợi



9

ừiển khai nìianh một số công trình ừọng điểm, then chốt, tạo động lực thúc đẩy
đau tư phát triểíi như điện Bac-Nam đảo, đường quanh đảo phía Tây và các tuyên
nội ô đo ửiị, các tuyến đường xương cá Bãi Trường, đường suôi Đá Bàn...

(ì) Xăy dựng thành phố Phú Quốc xanh-^ch-đẹp, an toàn, văn minh đuợc
quan tẩm chí đ|o chủ yếu frên địa ửiị ttấn Dương Đông, An Thói. Triển khai
và tìiưc hiện có hiệu quả cuộc vận động "vì môi trưcmg Phú Qụôc xanh, sạch, đẹp
va an toan" và chuơng trình "Ngày vì môi trường Phú Quốc'^ tạo được nhiêu
chuyên bien tiếh bộ, nhất là tại cac khu vực đông dân cư, các điếm du lịch được
sach đẹp hơn.... Từng bước, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kêt
Miy dímg nông thôn mới, đô tìiỊ văn minh, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an
mríh tồ quốc. Triển khai nhiều hoạt động chinh trang đô thị; xử Ịý lân chiêm vĩa hè,
long le đường, xây dựng không phép, sai phép, gây ô nhiễm môi trường...

*Đảnh giá tồng quát; Nhiệm kỳ qua, tình hình có nhiều khó khăn, bất Ịợi,
nhung đảng bọ đã nhạn thấy, đánh giá được tình hình nên từ độ nêu cạo quyết tâm,
đong tín hiệp lực, nểu cao tinh thần đoàn kết, tập trung cụ thệ hóa các nghị quyêt
cap ttSi và cap mình, đồng thời, tổ chức ứiực hiện đạt những kêt quậquan trọng:

- Hê ứiốiig chính trị được củng cố kiện toàn, có chuyên biên tiên bộ trên
nhiều măt, cac Ịcap uy đảng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệụ quả ữong vi^c
to chuc ii^ên cưu, quán tìriệt, học tập, cụ thể hóa thực hiện các chỉ ứiị, nghị quyệt
cua ĐMig Trong thực hiện có xác định được nhiệm yụ trọng tâm, không dàn ừậi,
tư đó tíeu qua một số ữnh vực nâng lên rõ rệt, nhiều công trình dự án phôi h<^
thừc hien hoàn tìiầÌnh đã đưa vào khai thác, sử dụng góp phân ứiúc đây phát triên
kirií te-xã hoiJ Chú trọng giáo dục, rèn luỵện, bồi dưỡng nâng cao năng lực và róc
chiến đaú cua to chức cơ sở Đảng và chất lượng âộì ngũ cán bộ đảng viên Coi
trọng cong táọ tự phê binh và phe bình theo tinh thần Nghị quyêt Trung ưọng 4,
(Ìam M XII) gan vói thực hiện học tập và làm ửieo tư tưởng, đạọ đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Thực hiện khá tốt công tác quy hoạch, đào tạo bôi duỡng, luan
chuyển cán bộ ttong hệ thống chúủi trị.

- Kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởnạ khá. Có nhiêu biện pháp
trong viẹc chL chinh quy hoạch, thực hiện quản lý đất đai, quản lý trật tự xâj
dOTe. Văn hóa, xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt: các chương trình quôc gia vê y tê
giao dục, chm lo cho đối tưcmg chính sách, người nghèo, xây dụĩíg các công ỪÌM
vto hóa, xây dựng giao tìiông nông thôn. ^ lệ hộ nghèo giảm mạnh .. QJc
phong m mrih, frạt to an toàn xã hội được tăng cường giữ vững, tạo môi trườngSuận lợi, an toan cho đầu tư và khách du lịch.

- Tổ chức bô máy chính quyền, dân vận, rnặt trận và các đoàn ứiê luôn đuợc
quan tâm kiẹn tọan và hoạt động có hiệu quả thiết thực; khôi đại đoàn kêt toàn dân
tộc được tăng cường.

II-NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Những hạn chế, yếu kém:
* Bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi, trong nhiệm kỳ vân còn một số hạn

chế yếu kem can được quan tâm khắc phục trong thời gian tới cụ thê như sau;
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- Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa ngang tầm. Công
tác chính trị, tư tưởng tính giáo dục, thuyết phục chưa cao, từng lúc thiếu kịp thời;
việc tổ chức triển khai quán triệt và cụ thể hóa tiiực hiện sơ, tổng kết các chủ
trương, chỉ ứiị, nghị quyết một số việc còn chậm. Công tác tự phê bình và phê bình
vẫn còn một vài nơi chưa rứiận thức hết ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này
ứieo tinh ứiần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc sửa chữa, khắc phục các
hạn chế, khuyết điểm còn chuyển biến chậm; việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư,
nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc chưa kịp thời. Công tác
quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên một số nơi có mặt còn thiếu chặt
chẽ dẫn đến một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện suy
thoái về đạo đức, lối sống,... đến mức phải thi hành kỷ luật, làm ảnh hưởng đến sự
lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Tổ chức bộ
máy và năng lực một bộ phận đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
ừong tình hình mới. Chưa cộ giải pháp về chế độ chính sách thỏa đáng cho cán bộ
cấp cơ sở. Gông tác vận động quần chúng từng lúc chưa theo kịp tình hình. Năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao; kỷ luật, kỷ
cương, nguyên tắc tố chức sinh hoạt Đảng còn bị vi phạm. Công tác kết nạp đảng
viên ở một số nơi chất lượng còn hạn chế. Công tác thu tuyển, đào tạo cán bộ, nhất
là cơ sở chưa ứieo kịp yêu cầu phát triển (6,45% cản bộ chủ chốt cấp xã và 5,51%
công chức cơ sở chưa đạt chuẩn). Thực hiện chính sách đầu ra cho cán bộ, công
chức, viên chức còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

- Kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng chưa tưomg xímg với tiềm năng lợi
thế; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển, một số
công trình trọng điểm có tiến độ thi công chậm, nhiều dự án đầu tư đã công bố quy
hoạch nhưng chậm triên khai hoặc thực hiện kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.
Việc bố trí tái địrửi cư cho nhân dân vùng dự án chưa được kịp thời, chưa đáp ứng
nhu cầu trong dân; công tác thẩm định phương án bồi thường của các dự án đầu tư
vân còn sai sót, chưa đầy đủ dẫn đến khiếu kiện thường xuyên và kéo dài. Chậm
triên khai ứiực hiện các dự án xử lý rác thải, nước thải đô thị. Giá cả nhiều mặt
hàng thiết yếu không ổn định làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân
dân. Một số lĩnh vực phát triển thiếu ổn định như: nuôi trồng thủy sản; kinh tế tập
thê; hoạt động dịch vụ chưa được quản lý chặt chẽ, sản phâm du lịch còn chưa đa
dạng, phong phú.

- Công tác giáo dục và đào tạo chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Quỹ đất
dành cho giáo dục và mạng lưới trường học chưa đáp ứng kịp nhu cầu học tập của
các câp học, tỷ lệ học sinh học 2 buôi/ngày còn thâp (37,54%), các trường trọng
điểm, ừư^g chuẩn quốc gia nâng lên chậm (4/35 trường đạt chuẩn 11,42%); cơ
sở vật chât, trang thiêt bị dạy học đâu tư còn dàn trải, thiêu đông bộ; vai trò trung
tâm học tập cộng đông tại các xã, thị trân chưa được phát huy. Biên chế giáo viên
còn thiêu so với thực trạng phát triên quy mô trường lớp hiện nay (toàn huyện
thiêu 186 hiên chê). Công tác đào tạo nghê chưa đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ phát
triên kinh tê- xã hội. Công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa
học công nghệ chưa được đâu tư đúng mức để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong điều kiện khoa học, công nghệ đang phát triển hiện nay. Tỷ lệ cán bộ, công
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chức, viên chức j sử dụng hộp thư điện tử ttong công việc chi đạt 50,2% (chỉ tiêu đề
ra 100%). Việc dvưig công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
của một số cẩn bộ, công chức, vien chức còn hạn chế, chưa thay đổi thói quen làm
việc tren giấy saiig môi trường điện tử; hệ tìiống quản lý chất lượng ISO còn vận
hàiửi ừên giấy hên mất nhiều ứiời gian và công sức. Phong ừào "Toàn dân đoàn
kết xây dvmg đời sống văn hóa" chlí lượng nâng lên còn chậm. Thiết chế văn hóạ
chưa được (^ail tâm đầu tư đúng mức, phong trào văn hóa, văn nghệ, tìiể dục thể
tìiao chưa duy ữì thường xuyên và rộng khắp. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm
soc sức khỏe cho nhân dân còn hạn che, công tác phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả
chưa cao, thuốc bảo hiểm ỵ tế, hóạ chất, vật tư tiêu hao, vắc xin phòng bệnh cung
cấp không kịp thời. Một số vấn đề xã hội mặc dù có quyết tâm, quyêt liệt nhưng
vẫn còn bưc xúc lứiư quản lý quy hoạch, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, quản lý đât
đai bảo vệ tài nguyên, vệ sinh môi trường, vệ sinh an tọàn thực phẩm, an toàn vệ
smh lao đọng; đơi sống một bộ phận nhân dân nhất là đối tượng chính sách, người
n^èô và mọt sổ hộ dâm ừong vung dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các điều
kiện ờ và sinh hoạt khác.

- Công tác quốc phòng- an ninh có mặt chua đáp ứng yêu cầu. Việc kết họrp
phát ừiển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng- an ninh còn thiêu đông bộ. Công tác
nẩm bắt, dự bái) tình hình có lúc thiếu iập ứiời. Tình hình an nirửi xã hội, tôn giáo,
tra^ chằp idiiếu kiện, phạm pháp hình sự, tội phạm nghiêm ừọng và đặc biệt nghiêm
teọng tùng lúc gia tang, nhất là các nhóm đối tượng nổi lên tiềm ẩn nguy cơ ệây mất
on cẼrẾi an ninh ứật ti^ ảnh hưởng đến môi truờng đầu tư, sự phát ttiển kinh tế xã hội
củã huyên Xăii 11311 thông chưâ cỏ biọn phâp kh&c pliục liiiu hiẹu. Phoĩig tTâo
toan dan bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự vững chắc, công tác phộng ngừa xã
hôi còn nliiêu yêu kéinị ĩĩiột bộ phân c&n bọ va nỉiâii d&n y thưc Câĩih tTỊTơc dXĩi
muu chien lược "Diễn biến hòa bình" và đấu ữanh phòng chống các loại tội phạm,
tẹ nạn xã hội chưa cao. Công tác quản lý cư trú từng lúc, từng nơi chưa chặt. Đầu
tu cho (ỊUÔc phòng - an ninh có niãt còn hạn chô.

- Việc lậnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy từng lúc
ứiiếu sâu sat, chưa chặt chẽ. Chấit lượng hoạt động của Dận vận, Mặt trận và các
đoàn thể nâng lên chậm, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia vào tộ chức đạt thập;
phong trào ứii dũa "Dân vạn khéo" tuy có tập trung nhưng kết quả chưa cao; việc
xây dựng lực 1 lượng cốt cán trong các hội- đoàn thê cơ sơ chưa Ạiợc quan tani
đúng mức Công tác dân vận chính quyền ờ một số nơi chuyên biên chưa nhiêu,
mọt so chưòíĩg tình, kế hoạch liên tịch chậm sơ, tổng kết rụt kinh n^iệm; công
tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo có inặt thiêu kip thơi, hoạt đọng
ỉm dụng ton giáo truyền đạo trái phép, ccd nới, nâng cấp nơi thờ tự từng lúc, từng
noi còn xảy ra.

- Hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các câp có mặt còn hạn chê
ữongtổ chưc thực hiện một số chu trựơng, nghị quyết của Đảng. Sự phối hợp giữa
các ngành chức năng với chính quyên địa phương đoi luc thieu thương xuyen;
cong tác quản lý quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ bản... còn bât
cap. Trình độ năng lực, y thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của một bộ
phận cán bộ, công chức chưa cao. Việc giải quyết khiếu nại, tô cáo của nhân dân,
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nhất là liên quan đến đất đai, bồi ứiường hỗ trợ, tái định cư còn nhiều vấn đề bức
xúc, nhiều vụ việc giải quyết kéo dài, chưa dứt điêm. Việc tự kiêm tra, thanh tra
công vụ của cán bộ công chức còn hạn chê. Kỷ cương, kỷ luật, thanh ữa, kiêm ừa,
giám sát xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa nghiêm.

- vẫn còn một số chương trình, dự án trọng điểm chưa triển khai ứiực hiện
được, nhất là trong lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải, nước thải và đào tạo nguồn
nhân lực cho lĩnh vực du lịch. Quá trình triển khai thực hiện từng lúc, từng nơi
thiếu quyết liệt và chưa có giải pháp căn cơ.

* Nguyên nhân những tồn tại khuyết điểm
- Nguyên nhân khách quan: Là huyện đang phát triển nhanh, thu hút mạnh

sự quan tâm của các nhà đầu tư (hơn 310 dự án), đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy
về lĩrứi vực kinh tế cũng như xã hội, nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi
trựờĩỊg, an ninh trật tự. Tình hình thời tiết, thiên tại ảnh hưởng nhiều đến đời sống
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân...

- Nguyên nhân chủ quan: Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ có lúc, có việc thiếu quyết liệt. Việc tập trung
khắc phục sửa chữa khuyết điểm, yếu kém sau tự phê bình và phê bình theo tinh
thầii Nghị quyết Trung ương 4 có mặt, có việc còn chậm. Chỉ đạo cải cách hành
chính hiệu quả chưa cao, vẫn còn biểu hiện gây phiền hà cho nhân dân và nhà đầu
tư. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đàu ở một số địa phưcmg, ngành chưa tận
tụy, gương mẫu, thiếu kiểm tra, đôn đốc, còn xảy ra tình trạng đùn đẩy ừách nhiệm
cho nhau. Mối quan hệ giữa chính quyền và Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc
từng lúc chưa chặt chẽ.

2. Bài học kình nghiệm

(1) Chú trọng công tác xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tồ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viện. Sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách,
nhiệm vụ của mình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưỏng
chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đủ sức lãnh đạo, điều
hành và thực hiện nhiệm vụ; trong lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ phải
năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là vai trò cán bộ lãnh
đạo chủ chốt các cấp. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở
đảng đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trên từng địa bàn dân cư.

(2) Phát huy sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ;
sự đông ứiuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương phát triên đảo Phú Quốc.

(3) Ket hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng- an
ninh; phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, tích cực
và chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, an ninh thông tin....

(4) Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với các chính sách ưu đãi,
tạo động lực thu hút đầu tư.
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Phần thứ hai

PHllrơNG HƯỚNG, NHIỆM vụ NHIỆM KỲ 2020-2025
I- Dự BÁO TÌNH HÌNH

Trong nhiệm kỳ tói quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phật
triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có tác động tích cực đên sự phát
trieri của địa pliương. Đặc biẹt tiếp tục được sự quan tâm, chi đạo của Trung ượng
va tỉiìíi Kièn Giang, Phii Quốc se có những thay đổi vượt trội về cơ ctó, chính
sach" khách du lịch tiếp tục tăng cao, đặc biệt là khách nuớc ngoài, nhiệu dự án
trọng điểm tiếp tục được triển khai đầụ tư, nhất là dịch vụ du lịch, vụi choi giải trí,
cẩp điện, cấp Wớc, môi ừường, hạ tầng giao thông Các nhà đâu tư, các Tập
đoan lớn sẽ tiếp tục đầu tu vào Phú Quốc.

Tuy nhiến bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì tình hình cạnh ứiươỊig m|Ị
giữa các nuớc Ira và xung đột ở nhiều nơi gay gắt, an ninh trên biên và biên đỏi
tóii hấu sẽ tác ảộng đến tình hình kinh tế- xã hội của đất nuớc nóỊ chung, trong đó
có Phu Quốc. l!"roi^ huyện tranh chấp, khiếu kiện liên quan đên đât đaị, bôi ứiường
hỗ trợ tái định 'cư tiếp tục kéo dài; việc lấn, chiêm đât đai, vệ sinh môi trườnệ, ừật
tu đo thị, thiên' tai, dích bệnh còn phức tạp, cần phải tập trung chỉ đạo teiệt đê; các
tìiế lưc ửiù địch vẫn luôn tìm cách phá hoại, chia rẽ khôi đại đoàn kêt toàn dân tộc.
Do đó can phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, J)hát huy tính_đoàn kêt, thông nhât
để tập trung chỉ đạo, phối hợp và thực hiện đạt kêt quả cao nhât.

II-MỤC TIÊU
1. Mục kêu tổng quát
Nâng cJo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thông

chính ứi trong' sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả qụản lý nhà nước.
Phat hìây sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguôn lực phát ừịên
kinh tế- xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh. Quyêt tâm đưa Phú Quôc phat ừ^n
thanh đo thi du lịch biển đảo - tnuig tâm du lịch sinh thái, nghi dưỡng chât lượng
cao tầm cơ kiu vực và quốc tế; phát triển phải ệắn với bảo vệ môi truOTg bên
vững bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Phú Quốc; đảm bảo nâng cao đời sông
ngươi dan Phú Quoc và phát ttiển lan tỏa đến các địạ bàn ứong tinh và khu vực;
giữ vững ổn định chính trị, đảĩĩi bảo quoc phong- an ĩiinh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025
Giá tri sản xuất (khu vực I, II) bình quân mỗi năm tăng 8,84%. Trong đó, giá

teị sản xuat nông- lâm- thủy sản tăng 3,32%/năni; giá trị sản xuât ngành công
n^iẹp- xây dựng tăng 9,76%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và do^ thu dịch
vụ tattg bmh qum 18,13%/năm, trong đó doanh thu dịch vụ lưu tm, m uôn| ttog
19 82%/nam Tổng san lượng thủy san bình quân đạt 201.000 tấn/năm; chê biên
nươc mắm bình quân 12 ưiệu líưnăm; sản lượng tiêu bình quân đạt 750
Tone vốn đau tư toàn xã hội tăng bình quân 10 76%/năm. Thu ngân sách DÌM
nnán 11 7%/năm; chi ngân sách tăng bình quân 2,36%/năm, ừong đó chi đâu tưphĩtrik tănrbỉiT qS 9,24%/năm. Eách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu
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lượt, tăng bình quân 15%/năm, trong đó khách nước ngoài đạt 4 triệu lượt. Đến
năm 2025, huyện Phú Quốc được công nhận đạt chuẩn nông ứiôn mới.

' Giữ tỷ lệ tằrig đân số tự nhiên dưới 1 l%o/riăm; giảm hộ nghèo còn dưới 1%.
Tỷ lệ hộ sừ dụng điện lưới quốc gia đạt 100% (trừ Thổ Châu)', 97% hộ sử dụng
nước hợp vệ sinh; tỷ lệ nhân dân ữiam gia bảo hiêm y tê toàn dân đạt 100%. Huy
động trẻ 3-5 tuổi đến trường 95%; trẻ từ 6-14 tuổi đến truờng đạt 99,5% trở
lên/năm. Giải quyết việc làm từ 4.200 lao động/năm ừở lên. Tỷ lệ lao động qua
đào tạo đạt 70% trở lên. Tập trung xây dựng hoàn thành các khu tái định cư.

Đảm bảo giữ ổn định 37.430 ha (trong đó đất rừng phòng hộ là 6.666 ha)
diện tích rừng tự nhiên trên đảo theo Quyết định 868/QĐ-TTg, ngày 17-6-2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc "phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030". Phấn đấu 02
trung tâm đô ứiị Dương Đông và An Thới c.ó hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt

' tiếù chúẩn quỷ'định79ơ%~chất thàiVắn thỗĩig thường, chất thải nguy hại và 100%
rác thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%/nãm; kết nạp từ
500 đảng viên trở lên. Đến năm 2025, số lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể
chính trị-xã hội đạt 65% so với đối tượng tập hợp và chú trọng nâng cao chất lượng
hoạt động.

Tuyển quân đạt 100%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động
viên vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, tỷ lệ đảng viên trong dự
bị động viên và dân quân tự vệ đạt từ 21% trở lên.

3. Các khâu đột phá

(1) Xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ ngang tầm, đủ sức đáp ứng
yêu cầu phát triển của thành phố Phú Quốc.

(2) Đầu tư kết cấu hạ tàng, phát triển bền vững các khu dân cư, tái định cư,
chỉnh ứang đô ứiị, ổn định sinh kế của người dân.

(3) Đầu tư cho giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, tiến tới chuẩn quốc tế.
III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng Đảng bô trong sach, vững manh đáp ứng yêu cầu của sư
phát triển

1,1' Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởngy đảm bảo thống nhất
ý chỉ và hành động

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo thống nhất ý chí và
hành động. Đẩy mạnh hoạt động triển khai, tuyên truyền các chủ trương, nghị
quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao chất
lượng giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục truyền
thông cách mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới, cải tiến
việc triên khai quán triệt, cụ thê hóa và tô chức thực hiện các chủ trương, nghị
quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp, từng ngành,
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từng đối tượng; Ịnở rộng dân chủ, tăng cường phản biện xã hội trong việc đề ra chủ
trương, nghị quj|ết.

Nãĩig Câo chât lượng, hiệu ^uà cuâ csc ỉoại hinh tuycn truycn, ĩ^Et lâ tuycn
ứuyền miẹng. Chú ừọng itều tra, nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tâm trạng
trong can itẫng vièn và nhân dân. Tăn^ cường đề cao cảnh giác, đấu tranh với
am mưu "dien Men hòa bình" của các thế lục thù địch. Tăng cường đầu tư cơ sờ
vạt chất trang ihiết bị dạy và học. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bộỊ
dưỡng và kinh phí theo yeu cầu cùa Tmnạ tâm chính tậ huyện theo hướng gm yới
tìiực tien thực hành, giai đáp các vấn đề đặt ra ở cơ sờ, nhất là cách xử lý tìi±
huong plỉù hợp với tìtng đối tượng, thiết thực. Thường xu^ên bồi dưỡng, tập huân
và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và tuyên ừuyên viên cơ sở.

Lãnh đạo ứiực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
xin, ^ VỚI tìlực 'hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính toị, mà ttọng tâm là tiếp
tuc đấu tanh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi
Xg nhrag bieu hiện "tự diễn biến', 'tự chuỵển hóa" trong nội bộ; coi trọng kiêm
tra giám sat vỊệc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình,
làm chuyên biển mạnh mẽj sâu sắc trong nhận thức và hành động của môi cán bộ,
đảng viên.

2 2- Phát huy năng lì^c lãnh đữOy sức chiên đữu cuữ to chưc cơ sơ Đung
và chất lượng đảng viên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiên đâu của tô chức cơ sơ đang, gan VƠI
kiên toan hẹ Aong chính ttị ở cơ sờ theo hướng gắn liền với nhiệm yụ lãnh
toc hiên nhiệm vụ chính ttị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đông thời, xây dựng
nM dung, phương thức hoạt động phù hợp vói những tổ chức cơ sờ đảng có mù
neng wa tạo 'sự thống nliất chung, vừa phù hợp vói đặc điêm cụ thê của từng địa
phương, đơn vị.

Thưc hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo nguôn, phát triên
đảng viên, nâiỊg cao chất lượng, không chạỵ theo số lượng. Tăng cưcmg bôi dưràg,
tao nguon kếtlnạp đảng viên la đoàn viên Thanh niên cộng sản Hô Chí Minh, nông
dan san xuat gioi, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên.. người lao động ừong các
thành phần kinh tế.

Tao chuyển biến, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tô chưc
cơ sờ đảng, nhat là nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ âp, khu phô. Đây
m^ạnh công tác bôi dưõnị cập nhật thông tin kiến thức cho đội ngũ câp ủy viên các
cấp, ừước hết là Bí tìiư cấp ủy cơ sở.

1 3- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Thưc hiên tốt công tác tổ chức cán bộ ở các khâu, chính sách cán bộ ừong
thực hiện tinh giam biên chế. Chăm lo công tác cán bộ, đào tạọ đội np cto bộ là
neười tại cho ttog bước đáp ứng tốt nhiệm vụ. Quan tâm bô ừí săp xêp cán bộ có
đu phẩm chat đạo đức gắn TOÌ năng lực chuyên môn n^iệp vụ- Tăng raờng công
tóc đao tạo va co chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chât lượng cao đáp
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ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Thực hiện thí điểm đưa sinh viên tôt
nghiẹp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, ứiị trấn, xem đây là thời gian
tập sự, ửiử thách để trở thành công chức nhà nước.

Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa liên tục,
có trình độ chính trị, chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tôt, lôi sông trong
sạch, lành mạnh, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Điều chỉnh, bổ sung đề án
xây dựng nguồn nhân lực- chủ yêu trong hệ thông chính trị (cán bộ nguôn và
chung cho cả hệ thống chỉnh ù^ị), để đến năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý
cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn có trình độ đạt chuân ứieo quy
định. Thực hiện quy chế về giám sát của Mặt trận, các đoàn thê nhân dân đôi với
cán bộ và công tác cán bộ.

L4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành đường lối,-chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ
Đảng của tổ chức đàng, cán bộ, đảng viên.

Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với công tác
thanh ữa của chính quyền, thanh tra công vụ, công tác giám sát của HĐND, Mặt
trận và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động
của ủy ban kiểm tra các cấp

i.5- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ
thống chỉnh trị

Các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ.
Nội dung sinh hoạt câp ủy, chi bộ vừa phải tập trung bàn đê lãnh đạo giải quyêt
những vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan đến chức nãng, nhiệm vụ cùa chi bộ và
quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc
xảy ra ở địa phương, đơn vị; vừa phải góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của
đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hiểu và thực hiện đúng các quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi quý, các chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề ít
nhất một lần. Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy về
kỹ năng lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ
trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của cấp ủy cấp mình đã đề ra.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền,
mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội, nhất là ứong việc cụ thể hóa thực hiện
chủ trương, nghị quyết của cấp ủy về phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Thực hiện việc chất vấn trong Đảng gắn với trách nhiệm của người đứng
đầu đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người
đứng đầu. Thực hiện tốt quy chế về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động
của bộ máy chính quyền, mặt trận và các .đoàn thể chính trị- xã hội. Coi trọng công
tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và sự chuyển biến sau kiểm tra, giám sát.
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2. Huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững
2.1- Nầrig cao chất lượng công tảc quản lý quy hoạch và dự báo phù hợp

với định hướng của Trung ương
Đẩy nhaiih tiến độ hoàn thành quy hoạch phát ứiển kinh tế- xã hội giai đoạn

2021-2030, tầni nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chxmg xây dựng Khu kinh tế Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 tìiẹo hướng Đợn
vị hành chmh- kinh tế đặc biệt; chú ừọng công tác dự báo và tạo nguồn lực để ừiên
khai ứiực hiện quy hoạch; tập trung công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị,
quản lý kiếri trúc cảnh quan; phấn đấu các đô tìiị trên đảo Phú Quốc phải hoàn
thành quy hoạch chi tiết 1/500, gắn với chương trình phát triển đô tìiị; đồng thời xử
lý nghiêm các tiường hợp vi phạm quy hoạch.

Có biện Ị)háp nâng cao vai trò ứách nhiệm của cán bộ cấp cơ sờ, nhất là về
đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triêrỊ rừng găn
với bảo vệ và phát trien cảiìh quan, bảo vệ môi ừường trong quá trình đầu tư phát
triển và ứng phó với biên đôi khí hậu.

2.2- Tập trung phát triển du lịch và các ngành dịch vụ
Đầu tư dồng bộ, hoàn chinh kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu vục trọng tâm;

đưa vào khai thác Cảng hành khách quốc tế Dương Đông. Mờ rộng các tuyến du
lịch kết nối các vùng ừong nước với các nước ừọng khu vực và thế giói thông Cịua
Cảng Hàng không Quốc te Phú Quốc và cảng biển. Tập trung đầu tư các sản phẩm
du lĩch đặc trưng, đặc thù, các ừung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm tìiương
mại, tâni tai cknh, trung tâm báo chí.... Tăng cường quảng bá về du lịchừong và ngoàiị nuớc. Khuyên khích phát ừiên các loại hình du lich cọng đong va
du lịch sinh thai.

Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch; phát huy
hiệu qua cua các dự áii đa có chủ ứuơng đầụ tư; có chiến lược phát triển theọ
huơng nâng cao giá ttị các sản phẩm ttuyện thống như hồ tiêu, nước mắm gắn với
xây dựng thương hiệu du lịch của Phú Quôc.

2.3- Huy động và sử dụng có hiệu quà các nguồn lực
Tranh thủ mọi nguồn lực, vận dụng các cơ chế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư

phát trien ket cấu hạ tầng đồng bộ, nhất la giao thông, điện, nước, xử lý chất thải,
các khu đô thị mới, trung tâm thương mại,...

Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguôn vôn ngân sách nhà nuớc, vôn vay,
vốn chuOTig tniửi mục tiêu củạ chính phủ.7. đồng thời vận dụng cơ_chế và chính
sach ưu đãi để tìiu hut các ngụồn vốn đau tu trong và ngoài nước, nhất là huy động
các nguồn đầu tư kết cấu hạ tầng.

Phối họrp và tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đậy nhanh tiến độ thực hiện
các dự OT lớn về hạ tầng giao thông, đường bộ, cảng biển, đặc biệt là phát triển hệ
thống các hồ chứa nuớc (Cửa Cạn, Suối Lớn, Rạch cá...), xây dựng và vận hành cộ
hiẹu quả các nhà máy xư lý rác thải, các khu tái định cư, khu dân cu; mợ rộng và
khai thác có hiệu quả các bến cảng Bãi Vòng, Cảng hành khách quôc tê Dương
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Đông, cảng quốc tế An Thới... Tạo điều kiện triển khai nhanh các dự án đã được
phê duyệt, nhất là các khu đô ứiị Dương Đông, An Thới, Cửa Cạn và Bệnh viện đa
khoa-500 giường,....

2,4' Khai thác, phát huy các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh:
Sớm hình ứiành ữung tâm tài chính, dịch vụ mua sắm quy mô lớn đủ sức

canh tranh. Bên cạnh đó cần có sự điều chỉnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng một
cách phù hợp, có phân khúc thị trường hợp lý; tạo ra nhiêu sản phâm dịch vụ chât
lượng cao, đặc biệt có sự canh tranh và tạo ra các sản phâm dịch vụ chât lượng
khác biệt riêng có cửa Phú Quốc.

Khuyến khích đầu tư phát triển một số ngành kinh tế biển có lợi thế như
thủy sản, du lịch biên đảo, vận tải biên, du lịch lặn ngăm san hô, câu cá, câu mực...
Khai thác hợp lý gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả
nuôi trồng tíiủy sản theo hướng quy hoạch tập trung,, rửiất là đối với các loài có
hiệu quả kinh tế cao.

25- Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trườngf thích ứng với biến đổi khỉ hậu
Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài

nguyên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo vệ tốt các
loại rừng, khoáng sản, môi trường biển, sinh thái, nhất là các sinh vật biển. Giữ
vững ồn định diện tích rừng trên 63% so với diện tích tự nhiên của đảo.

Thực hiện kế hoạch của tỉnh về hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; có
kế hoạch chống xói mòn ven biển, nhất là phía bờ Tây và ven biển phía-Bắc tìiuộc
xã Gành Dầu.

Thực hiện chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, nhất là đảm bảo cam
kết của các nhà đầu tư đối với môi trường trong các dự án. Có biện pháp buộc các
nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,...đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý chất thải, nươc thải trong các khu du lịch, khu đông dân cư, bệnh viện, cơ sở chế
biến thủy sản, trong đó tập trung khu đô thị Dương Đông và An Thới. Kiên quyết
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

3. Chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo ổn định sinh
kế cho người dân Phú Quốc; từng bước nâng lên trình độ dân trí và chăm lo
phát triển văn hóa xã hội

Quan tâm phát triển sự nghiệp giảo dục, nhằm nâng cao mặt bằng dân trí và
tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển. Tiếp tục thực
hiện N^ị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện; phấn đấu mở rộng mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện
cho tất cả các em có cơ hội đến trường. Xây dựng hoàn thiện hệ thống trường lớp
theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa các cơ sở giáo dục'®;

10 phấn đấu năm 2020 xây dựng 01 frưòmg mới THCS Dương Đông 3; năm 2025 tách 06 trường nhiều cấp học thành
12 trường có 01 cấp học, xây dựng mới 06 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường có
nhiều cấp học và 01 trường THPT khu vực tuyến tránh.
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chuẩn bị nhữngl điều kiện cần thiết về cơ sờ vật chất, trang tìiiết bị, đội ngũ giáo
viên để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ điông lớp 1 đến lớp 12 ứieo
lộ trình từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. Giữ vững và duy trì, nâng
ty lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cớ sờ và xóa mù
chữ kiem chế tỳ lệ lưu ban đến mức thấp nhất, tỷ lệ bỏ học dưới 3%. Đa dạng hóa
các loại hình giáo dục; đẩy mạnh xã hội hoá trong công tác giáo dục và đào tạo
theo chuẩn quốc tế.

Tiếp tục ^đẩy mạnh ứng dụng khoa học câng nghệ ừên tất cả các lĩnh vực,
trong hoạt đọng cua cằc cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Thành lập Trung tâm
Dịch vụ- Kỹ thiiật nông nghiệp theo đề án của tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hịện
co hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng CWnh phủ về việc tiếp
nhận hồ sơ, ừả kết quả giải quyết M tục hành chính đạt câp độ 3, 4 qua công
ứiổng tin điện tử của UBND huyện.

Chăm loịphát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh', theo
tinh than Nghị Vyết Hội nghị lần thư 9 Ban Chấp hành Trung ượng Đảng khóa
XI. Xay dựng Uc thiết chế ván hóa ừong điểm của huyện. Bảo tồn, phát huy và
ídiai Âac có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, danh lạm thắng cảnh. Phát triển
manh phong trầo văn hóa, văn nghệ, tìiể dục thê ứiao quân chúnẹ; quan tâm nâng
cao chat luOTgl phát ttiển sâu, rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh" hiệu quả, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Chú trọng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; đàm bảo hiệu quả công
tác phong, chốỊng dịch bẹnh, thực hiện tốt cậc chựơng trình mục tiêu y tế đạt trên
95%* duy trì k!ết quả 8 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, xây dụng mói
trạm y te Dươlig Đông; đầu tu xây dựng bệnh viện 500 giường". Thành lập mới
các chuyên khọa sâu nliư n^oậi thân kỉiứi, ngoại niệu. Tnsn khai khu kham va đỉ6u
tTỊ theo yêu cấu; tiếp tục đay mạnh việc đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn,
đẩo tạo lại các bác sĩ chuyên khoa I, II, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ đại học. Phôi hợp tô
chưc Hội thảo chuyên đe lAoa học các cấp, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng
tròng việc chẩn đoan và điều trị; tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin
trong quản lý tại Trung tâm y te huyện, kết nối bệnh viện tụyến trên hỗ ừợ trong
việc chan đoán và điều ừị, qụản lý bệnh tật tại cộng đồng; tịẹp tục đào tạo trình độ
ngoại ngữ xây dựng đề án kết nối khám và điều tri cho người nước ngoài.

Thực hiện tốt các chinh sách an sinh xã hội, tiếp tục huy động các nguôn lực
xã hội ửiực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tíiực hiện tôt công tác chăm lo cho
gia Xnh chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghệo; đào tạo
n^e cho lao động nông ứiôn; giai quyết việc làm ổn định cho người lao động.
Tiep tục thực hiẹn tốt viẹc cấp thè bảo hiểm y tế xã đảo cho ngưòi dân ừện địa bàn
huyẹn ĂèoQuyểt định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về y tế biển, đảo.

"Đầu tu mua sắm trang thiết bị trung hạn 100 tỳ đồng phục vụ cho việc chấn đoán và diêu trị, sùa chữa nhò 12 tỷ
đồng.



20

4. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảni bảo trật tự an toàn xã hội và
công tác đối ngoại

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đôi với lực lượng vũ trang; huy
động mọi nguồn lực đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chăc chủ quyên
biển đảo. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với địa bàn và đôi
tượng tác chiến. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hăng
năm, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lưọiig công an, quân sự
vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc
và nhân dân. Chú trọng phát ừiển đảng viên mới trong các lực lượng.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và khu vực
phòng ứiủ vững chắc; nâng cao nhận thức, ti"ách nhiệm của cả hệ thông chính trị,
lực lượng vũ trang về phòng, chống âm mưu "diên biên hòa bình", kích động gây
chia rể dan tộc, ton giao của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh ứên mặt trận
chính trị, tư tưởng, van tìóa. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến ửiức
quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát
triển lanh ti - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội.

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ địch,
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuât, bât ngờ, điêm nóng. Đây
mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhât là tội phạm có tô chức, tội
phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao... đẩy lùi tệ nạn,xã hội, kiêm chê tai nạn
giao thông, chủ động phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Huy động hệ thống chính
trị tích cực tham gia phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tô
quốc", thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức cảnh
giác, tự phòng tự quản trong nhân dân. Nâng cao ý thức châp hành pháp luật và
kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, góp phân đảm bảo trật
tự kỷ cương, an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự;
làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết có hiệu quả các vụ việc còn tồn đọng, không
để bọn xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo quần chúng tập trung đông người khiêu
kiện vượt cấp. Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chù, nghiêm
minh, phục vụ nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại vớỉ các huyện, ứiành phố và lực lượng
vũ trang giáp biên Campuchia, đưa các mối quan hệ h(^ tác đi vào chiều sâu, góp
phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, họp tác cùng phát triển.
Phát huy công tác đối ngoại nhân dân, vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài
nước ửiam gia phát triển kinh tế - xã hội, từ thiện nhân đạo, giao lưu văn hóa... góp
phần quảng bá hình ảnh về Phú Quốc.

5. Đổi mới công tác dân vận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc

Nâng cao nhận thức cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa và tầm
quan trọng của công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH
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Trung ương (klióa XI) "về tăng cuờng sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân
vận iTong tình hình mới". Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động
quần chmig nhâii dân thậl sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với sự phát triên kinh tê-
xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận của các
đơn vị lực lượng vũ ừang. Giải quyết kịp tìiời, có hiệu quả những yêu cầu, nguyện
vọng chinh đáng của nhân dân. Phát huy vai ữò của Mặt trận, các đoàn thê và hội
qÚần chúng frong xây dụng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đông thuận xã
hội. Thực hiện tot Quyết định 217,218 của Bộ Chính ưị, ngày 12-12-2013 vê Quy
cliế giám sát^ phản biẹn và Quy định về tìiatn gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính
quyền trên cơ sở phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp
xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền. Tăng cường công tác đào tạo, bôi duỡng,
naiíg cao ữình độ, năn£ lực thực tien cho đội ngũ làm công tác dân vận, mặt ừận và
các đoàn ứiê.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt độnẹ, các hình thức tập hợp, thu hút
nhân dan thatn gia vào to chức các hội- đoàn thể. Nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi- to họi ở cơ sờ, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn sinh hoạt lệ và hoạt
đọng của chi đoàn, chi- tổ hội. Thực hiện đií điểm thành lập chi đoàn, chi hội lỊên
ap {nhưng ap có ủ đoàn viên, hội viên). Nghiên cứu xây dựng tổ chức, phát triển

viên, hội viên các đoàn thể ờ những doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh
doanh ttêrỉ địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong ừào tìii đua
yeu nươc phoíĩg trào thi đua "Dan vận khéo" gắn với thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia "xây dựng nông thôn mới, đô ứiỊ văn minh".

Quan tâin chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc. Tôn
ừọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; đam bao cac hoạt đọng tiiỊ
ngương tôn giáo theo quy định cua pháp luật; xử lý nghiêm những hành vi lợi
dụng tm ngưtog, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều
hành của chính quyền các cấp

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đàng đối với việc nâng cao chất lựợng,
hiêu qua hoạt èộng và thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND các xậ, thị trân.
Tao điều kiện tốt nhất cho hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biêu Quôc hội và
ỈTOMD các cấp. Lãnh đạo ứiực hiện tot bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các
Cấp vào năm 2021.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điêu của
chính quyền các cấp, đầu tư xây dựng phát triển thành phô thông minh Phú Quôc,
trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử để nâng cao hiỷu lực
hiêu qua của bộ máy chính quyền, khắc phục hạn chế, yếu kém bằng các giải pháp
hỗ trợ thông niinh cho các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, đat đai, rưng, đo thị, rac
thai nước ửiải và môi trường,.... Kịp thời cụ thể hóa và triên khai thực hiện có
hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, đảm bảo sự điêu hành thông nhât,
thồng suốt của chính quyền.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có phậm chât đạo đức, có
năng lực đáp ứng yêu câu, nhiệni vụ. Đê cao vai tro, trach nhiẹm cua ngươi đưng
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đầu cơ quan chính quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bôi dưỡng nâng cao chât
lượng đọi ngũ cán bọ, công chức kể cả phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn,
nghiẹp vụ, y thức trách nhiệm và sự tận tụy với công việc; tăng cường công tác
kiểm tra tìiực thi công vụ và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức lợi dụng chức
vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc liên qup đên
doarứi nghiệp và người dân. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức thiếu tinh
thần trách rửiiệm, làm việc cầm chừng.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, trọng
tâm là cải cách ứiủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chê "một cửa",
"một cửa liên thông" theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của
Chính phủ trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới thí điêm thành lập trung
tâm phục vụ hành chính công trên cơ sở hợp nhât bộ phận tiêp nhận và ừả kêt quả
Văn phòng UBND huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả Chi nhánh Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất và trung tâm điều hành thành phố thông minh, xây
dựng ứiái độ phục vụ, ứng xử và trách nhiệm công vụ công chức, tạo môi trường
thuận lợi ửiu hút đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm dịch
vụ hành chính công, dân hoàn thiện chính quyên điện tử điêu hành đê án thành phô
thông minh.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống ứiam nhũng, lãng phí. Thực
hiện dân chủ, công khai minh bạch trong chi tiêu tài chính, quản lý sử dụng tài
chính công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú ý chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung,
hoàn thiện các quy định, quy chế các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là
trên lĩnh vực tài chính, ngân sách, đấu thầu,.... Đồng tìiời, xử lý nghiêm các hành vi
tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành trong giải quyết các
khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải quyết các vụ việc có liên quan đến đất đai, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện
đông người, vượt cấp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tăng
cường đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cơ quan chính quyền.
Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chính quyền trong trả lời đơn thư khiếu nại và
các kiến nghị của cử tri.

Trước yêu càu, nhiệm vụ mới đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và
dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, chung
sức, chung lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Đảng bộ quyết tâm phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện
đề ra, góp phần xây dựng Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững theo định hướng
của Thủ tướng Chính phủ.
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Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp

100.00Tỷ lệ người dân tham gia
bảo hiểm y tế
Huy động trẻ từ 3-5 tuôi
đến trường
Huy động trẻ từ 6-14 tuôi
đến trưòTig
Giải quyết việc làm

Không76.00
49.20

Vươt101.01100.00

Vưot153.854,0002,600

Vươt111.1147.0045.00Tỷ lệ lao động qua đào tạo
nghề
Xử lỷ chất thải rắn thống
thường
Tỷ lệ đảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ

100.0090.00

Vưọt101.1876.9085.00



Không

đatTỷ lệ tập hợp đoàn viên,
hội viên
Công tác tuyển quân
Tỷ lệ đảng viên trong lực
lưọng dân quân tự vệ

100.00

126.67
100.00

19.00
100.00100.00100.00100.00100.00

126.67

Tỷ lệ đảng viên trong lực
lượng dự bị động viên
Tông thu ngân sách

262.35

Không63.17
1,899

Tổng chi ngân sách

* Chi chú:

So sánh với chi tiêu nghị quyêt có 25 chỉ tiêu đạt và vượt

So sánh với chỉ tiêu nghị quyết có: 9 không đạt


