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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT Được
1. về phát triển kình tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các
ngành, lĩnh vực

1.1. về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kình tế
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XI và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ƯBND huyện
trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản là tình hình chính trị ốn định và quốc
phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các dự án
trọng điêm được tô chức triên khai thực hiện. Tông giá trị sản xuât (khu vực I và

khu vực II) tăng 84,61% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân hàng năm tăng trên
13%; trong đó, đóng góp lớn nhất là lĩnh vực xây dựng tăng 14,45%/năm, các
ngành còn lại táng nhẹ; riêng ngành thương mại, dịch vụ tăng gâp 2,37 lân so

với đầu nhiệm kỳ.
1.2. về phát triển các ngành, lĩnh vực kỉnh tế
a) Nông, lâm nghiệp vù thủy sản

- Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 2,75%, trong đó giá trị sản
lượng ngành thủy sản tăng 2,93% so với đầu nhiệm kỳ. Sản lượng khai thác,
nuôi trồng tăng bình quân 1,45%/năm (vượt l,99yo chỉ tiêu Nghị quyết). Duy trì
và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cây ăn trái, rau màu,... để phục vụ nhu
cầu tiêu dùng trên đảo.
- Diện tích và sản iượng thu hoạch một số cây nông nghiệp trong những
năm 2017, 2018 giảm do tình hình biến động giá đất trên địa bàn huyện, tiêu
biểu nhất là diện tích cây tiêu giảm bình quân hàng năm là 6,96%, đạt 70% so
Nghị quyết đồng thời sản lượng bình quân hàng năm cũng giảm 11,44% chỉ đạt
55,83% so Nghị quyết do ảnh hưởng giá tiêu thụ sản lượng tiêu trong giai đoạn
này còn thấp chưa có cải tiến.
- Do Phú Quốc phát triển theo hướng phục vụ du lịch nhưng chưa quy
hoạch được vùng chăn nuôi tập trung nên chỉ phát triển chăn nuôi tại nông hộ,
trang trại duy trì và phát triển những đối tượng mà huyện có thế mạnh. Đen nay,
đàn gia cầm còn 168 ngàn con (chủ yếu gà nuôi thả vườn); đàn heo 5.500 con;

đàn bò giảm chỉ còn 2.399.

- Diện tích rừng: đến năm 2020 vẫn ở mức 37.430 ha đạt chỉ tiêu Nghị
quyết. Công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn chủ động phối hợp thực hiện nhằm
chống chặt, phá và tình trạng lấn chiếm đất rừng xảy ra trên địa bàn huyện,
nhưng đến nay diện tích vẫn chưa đạt so mục tiêu Nghị quyết đề ra.
- Tổng sản lượng thủy sản: đến năm 2020 đạt 205.000 tấn, tăng bình quân
I,45%/năm và tăng 1,99% so Nghị quyết. Trong đó: sản lượng khai thác tăng
bình quân 1,40%/năm và tăng 1,85% so Nghị quyết; sản lượng nuôi trồng tăng
bình quân 11,19%/năm và tăng 30% so Nghị quyết, bên cạnh đó diện tích nuôi
trồng đạt 61 ha và tổng số lồng nuôi là 550 lồng.
- Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện: Đời sống vật chất và
tinh thần của người dân được nâng lên, dân chủ cơ sở được phát huy. Đen nay
có 02/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Cửa Cạn, Gành Dầu. 100% xã có đường
ô tô đến các ấp; số hộ sử dụng điện lưới đạt 98,5%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh
90%.

b) Công nghiệp và xây dựng

- Giá trị sản xuất Công nghiệp (so sánh 2010) tăng bình quân hàng năm là
19,46% và tăng 36,23% so Nghị quyết đề ra. Chỉ tiêu sản xuất chế biến nước
mắm (300N) đến năm 2020 đạt 12 triệu líưnăm, tỷ lệ bình quân tăng hàng năm
2,29% và đạt 100% so năm Nghị quyết. Sản lượng tăng đạt cao nhất trong giai
đoạn tại năm 2017 sản lượng đạt 12,570 triệu lít và thấp nhất vào năm 2016 đạt
II,550 triệu lít.

- Triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các văn bản có
liên quan mới ban hành về công tác khuyến công, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính
sách hỗ trợ của Nhà nước để áp dụng trên địa bàn huyện thúc đẩy phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện nay. Phối hợp với Sở Công Thương,
Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp Kiên Giang mở 02 lóp tập huấn
về tuyên truyền, hướng dẫn cách thức tiếp cận nguồn vốn khuyến công trên địa
bàn huyện. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biếu cấp
huyện trên địa bàn huyện 02 đợt, đồng thời được tổ chức thực hiện vào các năm
lẻ và đề xuất đăng ký tham gia cấp tỉnh. Hỗ trợ 03 đề án khuyến công cho 03 cơ
sở công nghiệp nông thôn; 03 đề án đăng ký mới trên địa bàn huyện trình Sở
Khoa học-Công nghệ thẩm định.
- Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn: mở 02 lớp đào tạo nghề cho
lao động nông thôn về lĩnh vực nông nghiệp (tổng kinh phí thực hiện 26.743.400
đồng); năm 2019 khai giảng 01 lóp "Kỹ thuật trồng hoa kiểng", kết quả có 24/28
học viên được cấp chứng chỉ đào tạo (tổng kinh phí thực hiện 42.288.000 đồng).
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, tiếp
tục phát triển khá, bình quân tăng 14,45%/năm. Các công trình kết cấu hạ tầng
trên địa bàn tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện đưa vào sử dụng như Cảng hàng
không Quốc tế Phú Quốc, Cảng biển hàng hoá Quốc tế An Thới, Cảng biển hành
khách quốc tế Dương Đông, các dự án phát triển du lịch... tạo thuận lợi cho Phú

Quốc phát triển nhanh và mạnh.
c) Dịch vụ

- Tống 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%). Trong đó, khách người nước ngoài 1 triệu lượt (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).
- Với lợi thế về tiềm năng, tài nguyên du lịch cùng với sự quan tâm đặc
biệt của Trung ương, Tỉnh, trong những năm qua du lịch Phú Quốc tiếp tục phát
triển nhanh, đáng chú ý là kết cấu hạ tầng nhất là các cơ sở lun trú, dịch vụ du
lịch từng bước được đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện; công tác cứu
hộ cứu nạn cho khách du lịch từng bước được hoàn thiện, các quy định về đảm
bảo an toàn cho du khách được triển khai thường xuyên; sản phẩm du lịch,
ngành nghề truyền thống được phát huy, những điểm đến du lịch ngày càng đi
vào hoạt động có hiệu quả, từ đó khách du lịch đến với Phú Quốc tăng nhanh
qua từng năm.

- Đến nay hệ thống giao thông khá hoàn thiện và đồng bộ cả đường bộ,
đường biển và đường hàng không, kết nối với nhiều khu vực trong nước và quốc
tế. Đường hàng không có trung bình 40 chuyến hạ và cất cánh/ngày, đường biển
có trên 8 chuyến tàu khách và 8 chuyến tàu phà/ngày; một số tuyến đường bộ có
quy mô đầu tư lớn được hoàn thành như đường trục chính Nam- Bắc đảo; đường
vòng quanh đảo; đường trung tâm đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 - khu Bãi Trường và

các tuyến nhánh; đường cơ động phía Bắc đảo; đường từ Bãi Thơm đến ngã tư
Hàm Ninh,.... Ngoài ra, thực hiện xã hội hoá xây dựng 175 tuyến đường giao
thông nồng thôn bằng bê tông xi măng, sỏi đỏ với tổng chiều dài là 71,34 km
(vượt 1,91% so với Nghị quyết).
- Hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu
cầu giao dịch và kinh doanh trên địa bàn. Đến năm 2020, huy động vốn tại địa
phương đạt 13.500 tỷ đồng tăng 68,75% so với kế hoạch; doanh số cho vay đạt
30.000 tỷ đồng, tăng 300% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tổ chức và cá
nhân của các ngân hàng được kiểm soát. Đặc biệt trong năm 2020, trong bối
cảnh môi trường kinh doanh chung bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động

của các ngân hàng, tổ chức tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn tiếp tục duy trì ổn
định, an toàn và hệ thống ngân hàng đang tích cực chia sẻ khó khăn với khách
hàng và nhân dân cả nước.

2. về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghỉệp và thu chi ngân sách
a) về thu hút đầu tư
- Đến nay, đã có các tập đoàn kinh tế lớn như: Vin group, Sun group, BIM
group, CEO group, MIK group, Milltol, ... đầu tư vào Phú Quốc đã làm cho
kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh trong thời gian gần đây. Toàn huyện có
321 dự án đầu tư, với diện tích 10.936ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 340.366 tỷ
đông. Trong đó, có 47 dự án đã đưa vào khai thác với diện tích 1.204 ha, tông

vôn đầu tư khoảng 13.584 tỷ đồng; 75 dự án đang triển khai xây dựng (trong đó
có 15 dự án đà khai thác một phần), diện tích 3.956 ha, tổng vốn đầu tư khoảng

158.401 tỷ đồng và các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tập
trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng 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; đã hình thành
06 khu tái định cư, bố trí 1.794 nền. Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc có
trên 700 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng ^ Trong đó, có 15 khu nghỉ dưỡng
cao cấp đi vào hoạt động; khu đô thị du lịch phức hợp Bãi Trường đang dần hình
thành. Phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện Quốc gia và Quốc tế như:
Chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2016 "Phú Quốc- đồng bằng sông Cửu
Long"; phối hợp tổ chức đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu hoà bình thế giới"
năm 2017; cuộc thi "Hoa hậu biển Việt Nam" năm 2018;...
- Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội đạt 141.652 tỷ, vượt 57,39% so với
Nghị quyết (chỉ tiêu NQ 90.000 tỷ đồng). Giai đoạn 2016-2020, huyện đã huy
động được nhiều nguồn vốn khác nhau để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng ngày càng đồng bộ. vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,
huyện ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng, như: giao thông, thủy lợi,
điện, hạ tầng nông thôn, đặc biệt quan tâm đến đầu tư cho các xã thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng lớn, tạo
bước đột phá để phát triển kinh tế-xã hội, như: các dự án phát triển quỹ đất, các
dự án giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông..., qua đó, tạo điều
kiện thúc đẩy và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội toàn
huyện.

Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội, huyện ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông, đặc biệt là các tuyến
đường trục chính Nam- Bắc đảo, các tuyến đường nhánh liên xã. Nhờ đó, hạ
tầng giao thông trên địa bàn huyện tương đối đồng bộ, hệ thống đường bộ rải
đều và đã được quy hoạch ổn định theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng
nông thôn mới. Đến nay hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa đạt
100%. Bên cạnh đó, bànrỊ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tập trung, vốn dân
đóng góp, hệ thống công trinh thủy lợi, một số hồ đập chứa nước trên địa bàn đã
được nâng cấp, cải tạo. Hệ thống chợ, dịch vụ thương mại được đầu tư từ nguồn
xã hội hóa ngày một hoàn thiện, nhiều chợ được nâng cấp, cải tạo đáp ứng được
tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, các công trình hạ tầng khác cũng đã được quan
tâm đâu tư mớì cũng như nâng câp. Hệ thông điện chiêu sáng, câp nước, thông

tin liên lạc đã từng bước đầu tư đồng bộ.
Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, thời gian qua, huyện
đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng xã hội. Hạ tầng giáo dục và đào tạo được
quan tâm đầu tư, nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục
được thực hiện. Các công trình hạ tầng đang thi công được đẩy nhanh tiến độ và
hoàn thành, sớm đưa vào hoạt động. Hiện trên toàn huyện có 32 đơn vị trường

học công lập với 65 điểm trường phủ kín toàn huyện. Ngoài ra, theo nhu cầu của
1 Trong đó. có 315 cơ sở cỏ thông báo hoạt động với 17.192 phòng; 38 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao với 989
phòng. 24 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao với 743 phòng, 7 khách sạn đạt tiêu chuân 3 sao với 450 phòng, 8
khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với I.I58 phòng, 12 khách sạn đạt tiêu chuân 5 sao với 7.640 phòng và 112 nhà
nghĩ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

nhân dân mở thêm 05 trường và 36 nhóm, lớp dạy Nhà trẻ, Mầm non và mẫu
giáo tư thục. Mạng lưới y tế cơ sở, ngoài công trình chính về khám và điều trị đã
có nhiều hạng mục khác được đầu tư. Việc nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng,
mua sắm thêm trang thiết bị cho các trạm y tế xã và đào tạo nguồn nhân lực y tế
cơ sở đã góp phần nâng cao hơn chất ỉượng dịch vụ y tế. Toàn huyện hiện có 01
Trung tâm y tế, 10 trạm y tế của 10 xã thị trấn, 02 cơ sở y tế của Quân đội, 01
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và 04 phòng khám đa khoa của tư nhân phục
vụ công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
b) về phát triển hộ kinh doanh và hợp tác xã
Trong những năm qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

trên địa bàn huyện có sự phát triến lớn mạnh về số lượng và chất lượng, tạo
thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, có nhiều đóng góp cho ngân sách,
thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Toàn huyện hiện có hơn 3.190
doanh nghiệp, 11.442 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã đang hoạt động.

c) về thu chi ngân sách
Thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 được 20.639 tỷ đồng, tăng gấp 2,22
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 cầu phát triển của huyện, trong
đó tập trung hơn 60% chi cho đầu tư phát triến, thu ngân sách trên địa bàn huyện
đã góp phần quan trọng cho ngân sách tỉnh và Trung ương.
3. về phát triển đô thị
Thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, ngày 05/10/2004 của Thủ
tướng Chính phủ đến nay Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại II và huyện
loại I; tiến tới thành lập thành phố Phú Quốc. Đồng thời phối hợp với các sở,
ngành của tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc
thù tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm năng vào Phú Quốc. Tiếp
tục thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quv 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.
Công tác phát triển đô thị đạt nhiều kết quả, hệ thống hạ tầng được đầu tư,
nâng cấp, mở rộng, cải thiện... Công tác đảm bảo trật tự đô thị dần đi vào nề
nếp. Huyện đã đầu tư xây dựng công viên Bạch Đằng, trồng mới cây xanh các
tuyến đường, lát gạch vỉa hè, chỉnh trang đô thị,... Trong lĩnh vực giao thông đô
thị, huyện đang triển khai nhanh các thủ tục đầu tư các công trình trọng điểm,
với các giải pháp đồng bộ, giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm các
điểm nóng ùn tắc giao thông. Trong phát triển nhà ở, huyện đã ưu tiên xây dựng
các khu tái định cư. Trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, đẩy nhanh tiến độ các
dự án, tập trung phát triển nguồn nước, hạn chế sử dụng nước ngầm. Tập trung
giải quyết tình trạng úng ngập, nhất là các khu vực Dương Đông, Cửa Dương và
Dương Tơ.

4. về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Huyện đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ

môi trường, tài nguyên thiên nhiên trong các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
Triên khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "vì môi trường Phú Quôc

xanh, sạch, đẹp và an toàn"; đặc biệt việc chỉ đạo quyết liệt và kiên trì trong việc
khơi thông dòng chảy tại rạch ông Trì, phát động phong trào hành động "Ngày
vì môi trường Phú Quốc", đã tạo ra sức lan toả mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi
trường trong nhân dân trên địa bàn huyện. Đã ký cam kết thành phô ven biên
khu vực Châu á chống rác thải nhựa theo đề xuất của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên
nhiên (WWF); tham gia chương trình phát triển thành phố phát thải carbon thấp.
Cơ bản hoàn thành việc cắm mốc rừng của Vườn quốc gia Phú Quốc, đảm
bảo theo quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ Hoàn thành phê duyệt quy
hoạch sử dụng đât đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đât hàng năm. Đông thời

cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5. về phát triển văn hóa - xă hội
- về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: 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 dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh" gắn với "Học tập và iàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh" ngày càng đạt kết quả thiết thực. Thực hiện tốt việc tuyên truyền,
giáo dục trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, gia đình văn hóa và
văn hóa nơi công sở, qua đó làm giảm dần mê tín dị đoan trong việc cưới, việc
tang, lễ hội, đồng thời duy trì những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp
trong cộng đồng dân cư Thiết chế văn hóa, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam
thắng cảnh được quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo, phục dựng như "Trại giam tù
binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc", Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung
Trực, di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu,... Các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, nhất là các hoạt
động có quy mô lớn được phối hơp tổ chức tốt, qua đó góp phần phục vụ, nâng
cao đời sống tinh thần cho nhân dân và du khách... Bên cạnh đó, hiện nay việc
kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đầu
tư và hoạt động có hiệu quả. Đen nay trên địa bàn huyện Phú Quốc có gần 70 cơ
sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao với các loại hình như: Thể dục thể hình,
thể dục thẩm mỹ, yoga, bóng đá, bỉ da và các hoạt động thể thao dưới nước.
Ngoài ra, nhiêu khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn huyện Phú Quôc đã

trang bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao như: Hồ bơi, phòng tập
gym, sân golf, sân tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... để phục vụ khách
du lịch đến nghỉ dưỡng.
- về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các yếu tố cơ bản
giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triến phẩm chất, năng lực của
2 Diện tích rừng đạt 37.430ha (chiếm 64,15%) trên diện tích chung toàn đảo.
3 Đến nay trên toàn huyện đà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât được 29.541 thửa với diện tích
9.692,31ha.

Nãm 2019 toàn huyện cỏ 19.891/20.882 hộ gia đình, 39/51 ấp- khu phố và 111/125 cơ quan đơn vị cấp huyện
đạt danh hiệu vãn hoá; 77 cơ quan an toàn; 06 xà có phong trào văn hóa tôt được công nhận xã văn hóa nông
thôn mới.

người học. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đào tạo,

tỷ lệ đạt chuấn 100% (trong đó, trên chuẩn 87,01% cao so với mặt bang 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
được yêu cầu dạy và học^. Kết quả học tập thực chất hơn, thể hiện qua các kỳ thi
tốt nghiệp và xét tốt nghiệp THPT^; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường
đại học, cao đẳng trên 50%, số học sinh còn lại sau khi tốt nghiệp có xu hướng
học nghề để có việc làm ngày càng cao. Hoàn thành công tác phố cập giáo dục
mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và xóa mù chữ. Tỷ lệ
huy động trẻ 3-5 tuổi đạt 74,2%; trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,96%. Công tác
khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá giáo dục được quan tâm thực hiện.
- về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công tác chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân được tăng cường: Chỉ đạo phòng, chống thành công dịch COVID19 trên địa bàn huyện. Duy trì tốt mô hình quân- dân y và đông- tây y kết hợp.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư, nâng cấp; việc chăm sóc
sức khỏe tuyến cơ sở ngày càng được nâng cao. Đội ngũ y, bác sĩ được quan tâm
đào tạo^, 10/10^ đơn vị cấp xã đều có bác sĩ và nữ hộ sinh, cơ bản đáp ứng nhu
cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện. Chất lượng khám chữa bệnh
tiếp tục được nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên. Công tác dân
số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ góp phần
làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1 l,5%o; các chương trình mục
tiêu y tế đều đạt trên 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.

- về lao động, việc làm và 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
đị-ih cư cho các hộ dân vùng dự án, Tỷ iệ lao đ5ng 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 đẩu nhiệm kỳ và giảm 0,83% so với mục tỉêu đại hội
1,20%); giải quyết việc làm cho 16.940 lao động. Thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo
hiêm y tế xã đảo cho người dân trên địa bàn huyện theo Quyết định 317/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 99%.

6. về quốc phòng, an nỉnh
Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh
được cụ thể hóa, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Thế trận quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố, tăng cường
5 Hiện nay toàn huyện có 35 trường so với nhiệm kỳ trước tăng 05 trường, có 755 phòng học, tăng 145 phòng,

trong đó phòng học xây dựng kiên cố đạt 73,37%.

6Thi tổt nghiệp THPT: năm 2014 đạt 83,8%, năm 2018 đạt 94,09%; thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp THCS năm

2014 đạt 97.37%. năm 2018 đạt 98,^%: TH: năm 2014 đạt 88.26%. năm 2018 đạt 92,90%

'Toàn 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 bàng chung của tỉnh 6,18 bác sỳ/1 vạn dân.

^Có 8/10 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Toàn huyện thiếu 186 biên chế.
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vững chắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các
đối tượng 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 ngược lại. Đã xây
dựng được mô hình câu lạc bộ đồng hành phòng chống tội phạm.
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 nắm và
xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề 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 thù địch, không để bị động, bất ngờ, điểm nóng; bảo vệ an
toàn các mục tiêu trọng điếm, 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 thủ xã, thị trấn và khu vực
phòng thủ của huyện luôn được thực hiện khá tốt, sát tình hình địa bàn, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Công tác tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu, chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự
vệ (đạt 1,41% so với dân số), dự bị động viên đi vào căn cơ, nền nếp. Lực lượng
công an cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường xây dựng sát với nhiệm vụ trên
từng địa bàn; đã triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức
danh công an xã theo chủ trương của Trung ương.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao
thông được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng
cố, nâng cao một bước, kết hợp với các phong trào khác ở địa bàn dân cư góp
phần ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ốn định tình
hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền và các lực lượng thuộc huyện,
thành phố giáp biên Vương quốc Campuchia, góp phần giữ vững ổn 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 tir.ng thực hiện.
11. NHỮNG HẠN CHÉ, YÉU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Những hạn chế, yếu kém
Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chưa đạt. Hoạt động quản lý điều
hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu chặt chẽ,
nhất là công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, rừng, quản lý quy hoạch
và trật tự xây dựng; chỉ số cải cách hành chính ở mức thấp. Kinh tế chuyển dịch
đúng hướng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; việc ứng dụng khoa
học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn thấp; nhiều dự án công bô quy
hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện. Phát triển văn hóa chưa ngang tầm với
phát triển kinh tế. Công tác xã hội hoá giáo dục còn chậm; biên chế giáo viên
còn thiếu so với thực trạng phát triển. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhân
tố phức tạp.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
2. L Nguyên nhân khách quan

Là huyện có nhịp độ phát triển nhanh, toàn diện, thu hút mạnh sự quan

tâm của các nhà đầu tư, khối lượng công việc lớn, đô thị hoá nhanh trong khi bộ
máy chính quyền không thay đổi, biên chế vẫn là cấp huyện nên không đủ sức
thực hiện, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy về lĩnh vực kinh tế cũng như xã hội,
nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự. Tình hình
thời tiết, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến đời sống sản xuất và sinh hoạt
của nhân dân.

2.2, Nguyên nhân chủ quan

Do năng lực quản lý điều hành của chính quyền có mặt chưa tương xứng
với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức
thực hiện từng lúc, từng nơi thiếu quyết liệt, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
phát sinh còn chậm; chỉ đạo, điều hành đôi lúc thiếu kiểm tra đôn đốc, chậm sơtổng kết theo nghị quyết, kế hoạch, chương trình đề ra. Công tác phối hợp giữa
các cấp, các ngành trong huyện và các sở, ban ngành tỉnh chưa nhịp nhàng, thiếu
tính đồng bộ; sự phối hợp giữa huyện với Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số
địa phương, ngành chưa tận tụy, gương mẫu, thiếu kiểm tra, đôn đốc, đùn đẩy
trách nhiệm, còn xảy ra sai phạm. Vai trò tham mưu của một số ban, ngành
chuyên môn còn hạn chế; trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, công
chức chưa nghiêm.

III. ĐÁNH GIÁ CHƯNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá chung

Qua 05 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, trong bối cảnh
có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen.
Huyện đã có nhiều nỗ ỉực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các
lĩnh vực, đa số các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, tạo thêm thế và
lực mới để xây dựng Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn
tiếp theo.
Kinh tế luôn giữ mức phát triển ổn định wz tăng trưởng cao; lĩnh vực
thương mại- dịch vụ phát triển mạnh, cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với định hướng của
Chính phủ; tạo được môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển
tốt, nhất là kinh tế tư nhân. Quan tâm kêu gọi xúc tiến đầu tư và hỗ trợ giải
quyết các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh
các dự án; qua đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Phú Quốc. Kết cấu hạ tầng cơ bản được
hoàn thiện, các trục giao thông chính Nam- Bắc đảo và các tuyến đường nhánh
đều được nhựa hóa; hệ thống cảng biển, cảng hàng không đủ tiêu chuẩn quốc tế
tạo điêu kiện kết nối giao thương trong nước và thế giới. Có nhiều giải pháp
trong chấn chỉnh quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường,
quản lý trật tự xây dựng; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ

đạo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; chất lượng dạy và
học chuyên biến tốt; các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương tiếp tục
được bảo tồn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng
lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất
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và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ nét. Quốc phòng, an ninh được tăng
cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là có sự quan tâm, hỗ trợ từ
Trung ương, tỉnh với nhiều chủ trưomg, chính sách phù hợp; sự phối hợp, hướng
dẫn của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Sự lãnh đạo, điều hành tích cực,
năng động, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn
thể trong huyện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá,
cách làm mới để tập trung thực hiện; quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đồng
thời tranh thủ sự đông tình hô trợ của trên, tăng cường kiêm tra việc tô chức

thực hiện ở các ngành, các cấp. Tinh thần đoàn kết nội bộ, dân chủ được phát
huy, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
2. Bàỉ học kinh nghiệm

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm (giai đoạn 20162020), rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:
Một là, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với thực hiện các mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.
Hai là, xác định, lựa chọn đúng những khâu đột phá, tranh thủ các nguồn
lực để thực hiện, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, thu hút phát triến
dịch vụ thương mại, du lịch,...có tác động trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấu kinh
tế của huyện.
Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có quan điểm, lập
trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ
chuyên môn để đủ sức điều hành và thực hĩện nhiệm vụ; trong lãnh đạo, chỉ đạo
năng động, sáng tạo, quyết liệt, nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, tạo sự đột phá, bức phá để tranh thủ thời cơ và mọi nguồn lực thu
hút đầu tư phát triển Phú Quốc nhanh, bền vững.
Bổn là, muốn phát triến nhanh, bền vững phải chú trọng đào tạo gắn với
phát huy, sử dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân iực, nhất là nhân lực chất
lượng cao trên các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của huyện; đồng thời cần có chính
sách đãi ngộ và môi trường thuận lợi thu hút nhân tài.

Năm là, kết họp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc
phòng - an ninh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang với nhân dân, hình
thành thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân để
bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIẺN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
I. BÓI CẢNH TÌNH HÌNH
1. Co' hôi, thuân loi

Trong nhiệm kỳ tới quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, sự
phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có tác động
tích cực đến sự phát triển của địa phương. Đặc biệt tiếp tục được sự quan tâm,
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chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc sẽ có những thay đổi
vượt trội về bộ máy tổ chức hành chính, về cơ chế, chính sách; nhiều dự án
trọng điếm tiếp tục được trỉển khai đầu tư, cấp điện, cấp nước, môi trường, hạ
tầng giao thông,... nhất là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí,
Các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn sẽ tiếp tục đầu tư vào Phú Quốc.
2. Khó khăn, thách thức

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì tình hình cạnh tranh thương
mại giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi sẽ diễn ra gay gắt, an ninh trên
biển, biến đổi khí hậu và dịch bệnh sẽ tác động đến tình hình kinh tế- xã hội của
đất nước nói chung, trong đó có Phú Quốc. Trong thành phố, tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện,
tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư; việc lấn, chiếm đất đai, vệ sinh
môi trường, trật tư đô thị, thiên tai, dịch bệnh còn phức tạp, cần phải tập trung
chỉ đạo; các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn
kết toàn dân tộc. Do đó cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống
nhât, phát huy trí tuệ, năng động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tô chức

thực hiện đạt kết quả cao nhất.
II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM vụ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KẾ

HOẠCH 5 NĂÌVI 2021 - 2025
1. Muc tiêu
m

LI. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ
sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy với
công việc, gắn với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi
nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, xây dựng Phú Quốc phát triển
bền vững, hài hòa giữa kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi
trường; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ. Phát triến văn hoá- xã
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường củng cố
quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc chủ
quyền biên giới, biển đảo phía Tây Nam. Xây dựng Phú Quốc trở thành động
lực phát triển của tỉnh, trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc
gia và khu vực Đông Nam Á.
7.2. Muc tiêu cu thể

Giá trị sản xuất (khu vực ỉ, II) bình quân mỗi năm tăng 8,84%. Trong đó,

giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 3,32%/năm; giá trị sản xuất ngành công
nghiệp- xây dựng tăng 9,76%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tăng bình quân 18,13%/năm, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn

uống tăng 19,82%/năm. Tống sản lượng thủy sản bình quân đạt 201.000
tấn/năm; chế biến nước mắm bình quân 12 triệu líưnăm; sản lượng hồ tiêu bình
quân đạt 500 tấn/nãm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10,76%/năm.
Thu ngân sách tăng bình quân 11,7%/năm; chi ngân sách tăng bình quân

2,36%/năm, trong đó chi đầu tư phát triển tăng bình quân 9,24%/năm. Khách du
lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt, tăng bình quân 27,23%/năm, trong đó khách
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nước ngoài đạt 4 triệu lượt. Đến năm 2025, thành phố Phú Quốc hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1 l%o/nãm; giảm hộ nghèo còn dưới
1%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; 97% hộ sử dụng nước hợp
vệ sinh; tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. Huy động trẻ
3-5 tuổi đến trường 95%; trẻ từ 6-14 tuối đến trường đạt 99,5% trở lên/năm.
Giải quyết việc làm từ 4.200 lao động trở 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 rừng. Phấn đấu 02 trung tâm đô thị Dương Đông và An Thới có hệ
thông xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuân quy định. 90% chât thải răn thông

thường, chất thải nguy hại và 100% rác thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.
Công tác tuyển quân đạt 100%; xây dụTig lực lượng dân quân tự vệ và dự
bị động viên vững mạnh, tin cậy về chính trị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ trong mọi tình huống.
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Ke hoạch 5 năm 2021 - 2025
2A Tập trung thúc đẩy kỉnh tế phát íriển nhanh J bền vữngy có chiều sâu
2.1.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch và dự báo
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nội dung nghiên cứu định hướng phát triển
kinh tế- xã hội, tổ chức không gian đảo Phú Quốc theo hướng thành phố tích
hợp vào quy hoạch của tỉnh và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng
Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt; chú trọng công tác dự báo và tạo nguồn lực
để triển khai thực hiện quy hoạch; tập trung công tác quản lý quy hoạch, quản lý
đô thị, quản lý kiến trúc cảnh quan; phấn đấu các đô thị trên đảo Phú Quốc phải
hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, gắn với chương trình phát triền đô thị; đồng
thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2025,
Phú Quốc là đô thị loại I; xây dựng đảo Phú Quốc trở thành thành phố du lịch
biển- đảo tam cỡ quốc gia và quốc tế.
Có biện pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ các cơ quan chuyên

môn và cán bộ cấp cơ sở, nhất là quản lý trên các lĩnh vực đất đai, quy hoạch,
xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triến rừng.
2.1.2. Tập trung phát trỉến du ỉịch, thương mại và các ngành dịch vụ

Đẩy mạnh đưa du lịch phát triển chiều sâu, chất lượng cao, bền vững; đến
cuối nhiệm kỳ du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Xây
dựng thương hiệu du lịch Phú Quốc với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao,
độc đáo riêng của Phú Quốc, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, thân thiện môi
trường, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Khuyến khích phát triển các loại hình du
lịch cộng đông, du lịch sinh thái.... Xây dựng, mở rộng các tour, tuyên du lịch

kết nối với các vùng trong nước, khu vực và thế giới. Nâng cao chất lượng, tính
chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch. Phát huy hiệu quả các dự án du lịch đã

được đầu tư, khai thác; đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư có chọn lọc, phát triển
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cân đối giữa cơ sở lưu trú và các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới, tạo sự khác biệt
riêng có của Phú Quốc. Từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là
giao thông, điện, nước, viễn thông,.... Nâng cao năng lực vận chuyển hành
khách đường hàng không và đường thuỷ; kiến nghị mở các đường bay nội địa và
quốc tế phù hợp; phát triển phương tiện giao thông công cộng nội đảo. Đấy
mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch đế thu hút lchách du
lịch. Đấy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.
Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ như tài chính, ngân hàng, viễn
thông, vận tải, tư vấn, y tế, giải trí; phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại
ban đêm,.,, để phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Tạo điều kiện triển khai dự án khu phi thuế quan; kêu gợi đầu tư hạ tầng
thương mại: Trung tâm thương mại Dương Đông, An Thới,... hệ thống siêu thị
và các chợ xã. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại.
Nâng cao chất lượng, uy tín hàng hoá thương hiệu Phú Quốc như: nước mắm, hồ
tiêu, rượu sim,.... Đặc biệt triển khai thực hiện tốt quyết định 1401/QĐ-UBND,
ngày 25/6/2014 của ƯBND tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn
địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm; giữ vững thị trường xuất khẩu nước
mắm vào Eư.

2.1.3. Tăng cường đầu tư phát trỉển nông nghiệp, nông thôn
Phát triển nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp sinh thái, xanh, sạch; ứng
dụng công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch ổn
định diện tích cây tiêu; xây dựng thương hiệu gắn với đa dạng sản phẩm nâng
giá trị hạt tiêu. Trồng các loại cây ăn trái, rau màu, hoa, cây kiểng,... gắn với mô
hình du lịch. Chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo
môi trường sinh thái.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030. Phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường đại học;
hỗ trợ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư để phát triển nông nghiệp trên địa bàn
huyện nhằm đa dạng hoá các loại cây trồng, vật nuôi, nâng cao chuỗi giá trị
hàng hoá. Củng cố, kiện toàn tố chức bộ máy Trung tâm chuyển giao kỹ thuật
nông nghiệp. Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông
nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp
công nghệ cao.

Khuyến khích ngư dân cải hoán tàu cá, khai thác xa bờ. Tăng cường bảo
vệ, phục hồi nguồn lợi hải sản gần bờ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân. Đấy
mạnh nuôi trồng thuỷ sản theo phương thức công nghiệp, ứng dụng công nghệ
cao gắn với bảo vệ môi trường biển; bổ sung quy hoạch vùng nuôi phù họp;
khôi phục và phát triển các làng chài: Hàm Ninh, Rạch Vẹm... Đầu tư xây dựng
nâng cấp các cảng cá, bến cá, l<diu neo đậu tàu thuyền; tổ chức tốt dịch vụ hậu
cần nghề cá.
2.1.4. Huy động mọi ngiiồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kỉnh tế- xã hội
đằng bộ
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Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách, các hình thức huy động vốn đầu tư
để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng an ninh,
nhất là giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nước thải, các khu đô thị, dân cưtái định cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn
hoá,....

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển đô thị theo quy
hoạch với hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí đô thị loại I,
tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, trước hết là đô thị Dương Đông và
An Thới,.... Đẩy mạnh triển khai thực hiện các công trình của huyện theo kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Xây dựng cơ bản hoàn chỉnh
hệ thống giao thông trên đảo, kể cả các đường trong đô thị, đường nhánh; đầu tư
đường hạ cất cánh số 2 và nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú
Quốc. Khai thác có hiệu quả Cảng hành khách quốc tế Dương Đông, Cảng quốc
tế An Thới, Cảng Vịnh Đầm; đầu tư mở rộng Cảng Bãi Vòng, kêu gọi đầu tư
Cảng tổng hợp mũi Đất Đỏ. Hoàn thành dự án nâng cấp hồ nước Dương Đông,
triển khai dự án hồ nước Cửa Cạn, kêu gọi đầu tư hồ nước Suối Lớn. Hoàn
thành đưa vào khai thác công trình đường dây 220KVA Kiên Bình- Phú Quốc
gắn với nâng cấp mạng lưới truyền tải điện trên đảo; đầu tư cấp điện, nước cho
xã Thố Châu. Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hàm Ninh; di dời các cơ sở sản
xuất nước mắm ra khỏi khu dân cư. Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải, nhà
máy và hệ thống thu gom xử lý nước thải với công nghệ hiện đại, giảm thiểu ảnh
hưởng đến môi trường.
2.1.5. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biển 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.
Khôi phục, quản lý tốt diện tích rừng theo quy hoạch, đảm bảo phục vụ cho yêu
câu phát triến và môi trường sinh thái. Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó
với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Thực hiện chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, nước thải, rác thải,
lộ trình chống rác thải nhựa, 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, nước
thải trong các Ichu du lịch, lchu đông dân cư, bệnh viện, cơ sở chế biến thủy sản.
Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường
sinh thái. Phấn đấu 02 trung tâm đô thị Dương Đông và An Thới có hệ thống thu
gom nước thải hoàn chỉnh và hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.
90% chất thải rắn sinh hoạt và 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề phải được thu gom,
vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
2.2. Lĩnh vực văn hỏa - xã hội

2.2.1. Quan tâm phát trỉến sự nghiệp giáo dục, nhăm nâng cao mặt băng

dân trí và tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển.
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Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8, Idioá XI
về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công
nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống trường,
lóp theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia, chuấn^hóa các cơ sở giáo
dục^; chuấn bị những điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ
giáo viên để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 đến lớp 12
theo lộ trình từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. Giữ vững và duy
trì, nâng tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và
xóa mù chữ, kiềm chế tỷ lệ lưu ban đến mức thấp nhất, tỷ lệ bỏ học dưới 3%. Đa
dạng hóa các loại hình giáo dục; đấy mạnh xã hội hoá trong công tác giáo dục và
đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt quan tâm đào tạo ngoại ngữ cho các cấp
học, có chính sách khuyến khích học tập ngoại ngữ trong cộng đồng dân cư.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học và quản lý giáo
dục.

2.2.2. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh
vực, trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Thành lập

Trung tâm Dịch vụ- Kỹ thuật nông nghiệp theo đề án của tỉnh. Đồng thời, tổ
chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt
cấp độ 3, 4 qua cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.
2.2.3. Chăm lo phát trỉên văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành

mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI. Quản tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của thành phố.
Bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam
thắng cảnh. Phát triển mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thế thao quần
chúng; quan tâm nâng cao chất lượng, phát triển sâu, rộng phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đẩy lùi tệ nạn xã hội. Kiến
nghị tỉnh đề xuất trình ƯNESCO công nhận "Nghề truyền thống chế biến nước
mắm Phú Quốc" là di sản văn hoá phi vật thể nhân loại. Phối hợp với tỉnh xây
dựng hoàn thành công trình quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ.
2.2.4. Chú trọng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo hiệu
quả công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt các ckương trình mục tiêu y
tế đạt trên 95%; duy trì kết quả 8 trạm y tế xã đạt chuấn quốc gia về y tế, xây
dựng mới trạm y tế Dương Đông; đầu tư xây dựng bệnh viện 500 giường'®.
Thành lập mới các chuyên khoa sâu như ngoại thần kinh, ngoại niệu. Chuẩn bị
mọi điều kiện xây dựng Trung tâm y tế Thổ Châu khi thành lập huyện. Triển
khai khu khám và điều trị theo yêu cầu; tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, bồi
'phấn đấu năm 2020 xây dựng 01 trưÒTig 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 nhiêu câp học và 01 trưòng THPT khu vực tuyến tránh.
'°Đầu tư mua sắm trang thiết bị trung hạn 100 tỷ đồng phục vụ cho việc chấn đoán và điều trị, sửa chữa nhỏ 12
tỳ đồng.
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dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn các bác sĩ chuyên khoa I, II, thạc sĩ, bác

sĩ, dược sĩ đại học. Phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề khoa học các cấp, đề
tài nghiên cứu khoa học áp dụng trong việc chẩn đoán và điều trị; tiếp tục
nghiên cửu áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Trung tâm y tế huyện,
kết nối bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trong việc chẩn đoán, điều trị và quản lý
bệnh nhân tại cộng đồng; tiếp tục đào tạo trình độ ngoại ngữ, xây dựng đề án kết
nối khám và điều trị cho người nước ngoài. Triến khai thực hiện tốt công tác
quản lý Nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng
chuyên sâu và quản lý tốt y tế thông minh.
2.2.5. Thực hiện tốt các chỉnh sách an sình xã hộì, tiếp tục huy động các
nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách

mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính
sách giảm nghèo bền vững, tập trung giảm hộ nghèo không để tái nghèo. Tăng
cường công tác đào tạo nghề, nhất là đối tượng bị thu hồi đất; chú trọng nâng
cao chất lượng dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm; tập trung đào tạo lao động
có tay nghề phục vụ các khu du lịch trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt chính
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiếm tai nạn. Thực hiện tốt
công tác bình đẳng giới; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; công tác quản lý
người cai nghiện, sau cai nghiện ma tuý và phòng chống mại dâm trên địa bàn.
2.3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Tăng cường sự lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang; huy động mọi nguồn
lực đảm bảo quếc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Đổi
mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với địa bàn và đối tượng tác
chiến. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.
Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân
tự vệ; chú trọng phát triển đảng viên trong các lực lượng.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân
và thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang về phòng, chống âm
mưu "diễn biến hòa bình", kích động gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế
lực thù địch, nhất là đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, vàn hóa. Thực
hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối
tượng. Kết hợp chặt chể nhiệm vụ phát triển kinh tế- 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 các
thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ,
xảy ra điểm nóng. Đấy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là
tội phạm có tố chức, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao... đấy lùi tệ nạn
xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, chủ động phòng, chống cháy nố, cháy rừng.
Huy động hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ 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; tiếp tục kế thừa phát huy các
mô hình, cách làm hay của nhiệm kỳ trước. Nâng cao ý thức châp hành pháp
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luật và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm
bảo trật tự kỷ cương, an toàn xã hội.

Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; thực hiện tốt công tác truy tố, xét
xử, thi hành án dân sự, hình sự; làm tốt công tác tiếp dân, quan tâm giải quyết án
hành chính và các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; giải quyết có hiệu quả các vụ
việc còn tồn đọng, không đế bọn xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo quần chúng
tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp
trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ nhân dân.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại với các huyện, thành phố và lực lượng vũ
trang giáp biên Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình,
hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triến. Thực hiện đối ngoại nhân dân, vận
động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển kinh tế- xã
hội, từ thiện nhân đạo, giao lưu văn hóa... góp phần quảng bá hình ảnh về Phú
Quốc.
2,4, Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lựCy hiệu quả quản lý điều
hành của chính quyền các cấp
Lãnh đạo chặt chẽ cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các
cấp. Tiếp tục đổi mới hoạt động của các cấp, nâng cao chất lượng và hiệu quả,
quyết định những vấn đề quan trọng về phát triến kinh tế- xã hội của địa
phương. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời,
giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri.
Chuẩn bị tốt kế hoạch triển Iđiai thực hiện đề án thành phố Phú Quốc khi
được công bố quyết định. Chuẩn bị các điều kiện, tiếp tục đề nghị thành lập
huyện Thổ Châu. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều
hành của chính quyền các cấp, đầu tư xây dựng phát triển thành phố thông minh
Phú Quốc, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử để nâng
cao hiệu lực, hiệu .quả của bộ máy chính quyền, khắc phục hạn chế, yếu kém
bằng các giải pháp hỗ trợ thông rninh cho các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, đất
đai, rừng, đô thị,.rác thải, nươc thải và môi trường,.... Kịp thời cụ thế hóa và
triển Idiaỉ thực hiện có hiệu qụặ các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, đảm bảo
sự điều hành thống nhất,^thông suốt của chính quyền.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có phẩm chất
đạo đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đúng đầu cơ quan chính quyền. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về phẩm chất đạo
đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và sự tận tụy với công

việc; tăng cường công tác kiểm tra thực thỉ 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 quan đến doanh nghiệp và người dân. Kịp thời phát hiện
thay thế những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm
chừng.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp,

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế
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"một cửa", "một cửa liên thông" theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-42018 của Chính phủ trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thí điểm thành
lập Trung tâm phục vụ hành chính công trên cơ sở họp nhất bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả Văn phòng ƯBND thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc và trung tâm điều hành thành phố
thông minh. Từng bước xây dựng, triển khai, hoàn thiện chính quyền điện tử,
vận hành tốt đề án thành phố thông minh.
Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Thực hiện dân chủ, công Idiai minh bạch trong 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. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện
các quy định, quy chê các cơ quan đảng) chính quyên, đoàn thê trên lĩnh vực tài

chính, ngân sách, đấu thầu,.... Đồng thời, 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, nhất là vấn đề mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế
khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tăng

cường đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đúng đầu cơ quan chính CỊuyền.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chính quyền trong trả lời đơn thư khiếu nại
và các kiến nghị của cử tri.
Trên đây là Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 5 năm giai đoạn 20212025 của UBND thành phố Phú Quốc./.
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