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  TỈNH ỦY KIÊN GIANG    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 * Kiên Giang, ngày 31tháng 5 năm 2019 

 Số 409-BC/TU 

  
 

BÁO CÁO 
tình hình tháng 5 và chương trình chỉ đạo tháng 6-2019 

______ 
 

 
 

1. Trong tháng 5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về 

-  Đề cương tổng quát báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. 

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các 

nguồn lực của nền kinh tế; Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đoàn viên, hội 

viên; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở 

địa bàn dân cư. 

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách 

nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

- Sơ kết kịp thời các chủ trương theo yêu cầu của Trung ương như: Sơ kết 

thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế”; tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa IX “về công tác dân tộc”; tổng kết chuyên đề “Nâng cao 

chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức: bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho 51 đồng chí, chuyên viên chính 

83 đồng chí, chuyên viên 31 đồng chí. Chuẩn bị khai giảng các lớp cao cấp lý luận 

chính trị(1).  

Cơ bản hoàn thành việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 

2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bên trong các 

                                           
1 Hệ tập trung (50 đồng chí), hệ không tập trung cho (90 đồng chí) và hoàn chỉnh (50 đồng chí). 
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cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy(2), Đề án Văn phòng phục vụ chung sự lãnh 

đạo của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc; Đề án hợp nhất Đảng bộ 

khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Triển khai thực hiện 

các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo kế hoạch(3). Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội 

đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thành phố và Đại hội đại biểu Hội 

Liên hiệp Thanh niên cấp xã(4). Triển khai thực hiện một số chương trình, dự án của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số(5). 

- Vụ lúa đông xuân, đã thu hoạch dứt điểm 289.094ha/289.094ha, năng suất 

bình quân 6,88 tấn/ha (cùng kỳ đạt 7,07 tấn/ha), tổng sản lượng đạt 1.989.030 tấn, 

bằng 96,98% so với cùng kỳ. Vụ lúa hè thu đã gieo sạ được 158.595ha, đạt 56,64% 

kế hoạch, tăng 11,95% so cùng kỳ; tại các huyện: Giang thành, Hòn Đất, Rạch Giá, 

Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao và U Minh Thượng đã cơ bản hoàn 

thành gieo sạ lúa hè thu. Sản lượng 02 vụ lúa mùa và đông xuân 2018-2019 được 

2,308 triệu tấn, tăng 78.231 tấn so cùng kỳ, đạt 53,48% kế hoạch năm. 

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 51.769 tấn, tăng 4,01% so với 

cùng kỳ năm 2018; sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng đạt 21.436 tấn, tăng 

22,75% so với cùng kỳ năm 2018 (5 tháng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy 

sản đạt 318.880 tấn, đạt 38,24% kế hoạch, tăng 7,54% so cùng kỳ(6)). Riêng diện tích 

tôm nuôi đạt 122.330 ha, đạt 97,08% kế hoạch, tăng 3,82% so cùng kỳ; sản lượng 

tôm nuôi đạt 9.246 tấn, tăng 7,81% so cùng kỳ (5 tháng đạt 27.890 tấn, đạt 36,7% kế 

hoạch, tăng 18,33% so cùng kỳ). 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng và 5 tháng đầu năm 

2019 tăng khá so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 

được 4.046 tỷ đồng, tăng 10,49% so tháng trước, tăng 15,88% so cùng kỳ (5 tháng 

được 19.136 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch, tăng 9,08% so cùng kỳ)(7). Chỉ số sản 

xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5-2019 tăng 12,03% so cùng kỳ năm 2018, tính 

chung 5 tháng chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,79% so cùng kỳ năm 

2018; trong đó công nghiệp chế biến tăng 8,62%. 

Khu vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9.036 tỷ 

đồng, tăng 2,34% so tháng trước và tăng 11,68% so với cùng kỳ (5 tháng được 

                                           
2 Qua sắp xếp, số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy từ 17 người, xuống còn 15 người 

(giảm 02 cấp phó); đơn vị trực thuộc từ 29 đơn vị xuống còn 22 đơn vị (giảm 07 đơn vị); cấp trưởng phòng trực 

thuộc từ 29 trưởng phòng xuống còn 22 trưởng phòng (giảm 07 trưởng phòng; cấp phó trưởng phòng trực thuộc từ 

50 phó trưởng phòng xuống còn 28 phó trưởng phòng (giảm 22 phó trưởng phòng). Tổng biên chế từ 208 xuống 

còn 199 biên chế (giảm 09 biên chế).   
3 Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03-11-2009 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020). 
4 Tính đến ngày 25-5-2019, có 13/15 huyện, thành phố đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp huyện; 120/145 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã; các đơn 

vị còn lại tổ chức đại hội vào cuối tháng 5-2019. 
5 Triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng. 
6 Sản lượng khai thác thủy sản 5 tháng đạt 248.222 tấn, đạt 42% kế hoạch, tăng 4,9% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi 

trồng thủy sản đạt 70.658 tấn, đạt 29,08% kế hoạch, tăng 17,99% so cùng kỳ.   
7 Một số sản phẩm tăng khá so cùng kỳ như: xi măng tăng 9,48%; clinker tăng 9,54%; cá hộp tăng 9,35%; tôm đông tăng 

25,23%; mực đông tăng 14,23%; gỗ MDF tăng 11,63%; bia tăng 6,58%... 
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44.623 tỷ đồng, đạt 40,57% kế hoạch, tăng 11,20% so cùng kỳ). Thu hút 805.503 

lượt khách du lịch (05 tháng thu hút 3,79 triệu lượt khách du lịch, đạt 45,75% kế 

hoạch, tăng 20,33% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 366.763 lượt, tăng 36,93% 

so cùng kỳ)(8).  

Kim ngạch xuất khẩu: tháng 5-2019 được 54,57 triệu USD, tăng 9,12% so 

tháng trước, tăng 22,14% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng, giá trị kim ngạch 

xuất khẩu được 220,4 triệu USD, đạt 32,41% kế hoạch(9). 

Tính đến hết tháng 5-2019 tổng thu ngân sách nhà nước được 5.126 tỷ 

đồng, bằng 49% dự toán, tăng 8,01% so cùng kỳ(10); chi ngân sách 4.607 tỷ đồng, 

đạt 30,55% dự toán(11). 

Trong tháng thành lập mới 102 doanh nghiệp, nâng từ đầu năm đến nay 

thành lập 539 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.375,6 tỷ đồng, hiện nay toàn tỉnh 

có 8.652 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký 88.476 tỷ đồng.  

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức 

lễ công bố thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới(12) nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 

58/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giao thông nông thôn từ đầu năm đến nay xây 

dựng được 108,8/382 km, đạt 28,5% kế hoạch. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn(13). Phối hợp tổ chức tốt Giải Bóng chuyền nữ 

quốc tế VTV9-Bình Điền lần thứ XIII năm 2019, thu hút trên 20.000 lượt người 

đến xem và cổ vũ(14). Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông quốc gia(15). Chủ động phòng chống, kiểm soát các loại dịch bệnh; 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường(16). Giải quyết việc làm cho 

2.561 lượt lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm 

đến nay 14.628 lượt lao động, đạt 41,8% kế hoạch(17); đào tạo nghề cho 1.691 

                                           
8 Doanh thu từ du lịch 5 tháng trên 3.865 tỷ đồng, đạt 56,5% kế hoạch, tăng 54,1% cùng kỳ. Riêng Phú Quốc tháng 

5 thu hút 417.643 lượt khách, trong đó khách quốc tế 45.955 lượt. 
9 Các mặt hàng tăng so với cùng kỳ như: tôm đông tăng 35%; mực, bạch tuộc đông tăng 17,24%; cá đông tăng 

58,3%; cá đóng hộp tăng 7,28%. 
10 Một số nguồn thu đạt khá so kế hoạch và tăng so cùng kỳ như: thuế thu nhập cá nhân đạt 44,77% KH, tăng 15,08%; thuế 

bảo vệ môi trường đạt 43,05% KH, tăng 92,95% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 97,63% KH, tăng hơn 2,2 lần; thu cổ 

tức và lợi nhuận sau thuế đạt 177% KH, tăng 84,67% so cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 70,56% KH, tăng 7%,... 
11 Chi đầu tư phát triển 1.477 tỷ đồng, đạt 40,11% kế hoạch.  
12 Gồm: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (Giồng Riềng); Vĩnh Phước B (Gò Quao); Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Bình Bắc (Vĩnh Thuận). 
13 Như: Hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia vì an toàn thực phẩm” năm 2019, kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế 

Lao động (01/5), kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 78 năm ngày thành lập Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2019). 
14 Tham gia thi đấu gồm 04 đội trong nước và 04 đội nước ngoài; kết quả, giải nhất đội Tứ Xuyên (Trung Quốc); 

giải nhì đội BIP (USA); giải ba đội U23 ThaiLand; giải tư đội VTV Bình Điền. 

15 Toàn tỉnh có 12.509 thí sinh đăng ký dự thi, ở 25 hội đồng coi thi; số lượng thí sinh dự thi năm nay giảm 315 thí 

sinh so với năm 2018  (năm 2018 có 12.824 thí sinh). 

16 Thực hiện thanh tra, kiểm tra 739 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, có 84 cơ sở chưa đảm bảo 

VSATTP, qua đó nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 
17 Trong tỉnh 1217 lượt lao động, ngoài tỉnh 1344 lượt lao động. 
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người, nâng tổng số lao động được đào tạo lên 8.281 người, đạt 33,12% so kế 

hoạch(18). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,75% so với dân số.  

- Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu; dự báo, nắm tình hình, 

xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo chuẩn bị diễn tập 

khu vực phòng thủ cấp huyện: Hòn Đất, An Minh và U Minh Thượng. Tổ chức 

thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho công dân(19). Triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ 

an toàn các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt 

ngăn chặn, xử lý tình trạng tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai 

thác hải sản trái phép(20); buôn lậu trên tuyến biên giới, vùng biển, tội phạm về trật 

tự xã hội, tội phạm ma túy, cháy giảm so với tháng trước(21).  

* Tóm lại, qua 5 tháng đầu năm, có 05/13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt trên 

41% gồm: Sản lượng lương thực đạt 53,48%, thu ngân sách 49,12%, nhập khẩu 

55,14%, tổng lượt khách du lịch 45,75%, giải quyết việc làm 41,8%. 

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường đã làm 14.955ha lúa hè thu 

nhiễm sâu bệnh(22), tôm nuôi bị thiệt hại từ đầu vụ đến nay 1.603ha; do mưa lớn 

kèm theo lốc xoáy đã làm sập 11 căn nhà và tốc mái 19 căn nhà(23); tổng giá trị 

thiệt hại về vật chất khoảng 390 triệu đồng. Một số chỉ tiêu về kinh tế-xã hội mặc 

dù tập trung chỉ đạo nhưng chuyển biến rất chậm (hiện còn 8/13 chỉ tiêu đạt dưới 

41%) như: sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản chỉ đạt 38,49%, trong đó sản 

lượng tôm nuôi đạt 36,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 32,41% kế hoạch, giảm 1,54% 

so cùng kỳ (nguyên nhân do mặt hàng gạo trong tháng chưa có đơn đặt hàng xuất 

khẩu từ thị trường truyền thống của các nước: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng 

Kông); đầu tư xây dựng cơ bản-khối lượng hoàn thành đạt 20,52% kế hoạch; giá trị 

giải ngân đạt 20,34% kế hoạch; giao thông nông thôn chỉ đạt 28,5% so với kế 

hoạch; đào tạo nghề đạt 33,12% so kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 

5 tháng giảm 0,97% và giảm 14,15% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. 

Một số bệnh tăng so với tháng trước như: sốt xuất huyết xảy ra 123 cas (tăng 17 

cas), tay chân miệng xảy ra 73 cas (tăng 07 cas), sởi và sốt phát ban nghi sởi xảy ra 

301 cas (tăng 278 cas). Tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai 

thác hải sản trái phép(24), buôn lậu trên tuyến biên giới(25), tai nạn giao thông tăng 

                                           
18 Trong đó cao đẳng: 42 người, trung cấp:195 người, sơ cấp: 4.805 người, dạy nghề dưới 03 tháng 3.239 người. 
19 Đến nay có 10.457 thanh niên từ 17 tuổi trở lên đăng ký. 
20 Xử phạt 03 vụ, 03 tàu tước giấy phép có thời hạn. 
21 Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 63 vụ (giảm 03 vụ), chủ yếu tội cố ý gây thương tích, trộm; tội phạm ma túy xảy 

ra 10 vụ (giảm 10 vụ), chủ yếu tội tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; xảy ra 01 vụ cháy rừng tại huyện 

Hòn Đất (giảm 01 vụ), thiệt hại khoảng 48,15ha. 
22 Trong đó, bệnh đạo ôn lá 5.7613ha; bù lạch 2.385ha; lem lép hạt 2.382ha, sâu cuốn lá 1.823ha, nhện gié 1.200ha, 

vàng lùn xoắn lá 226ha;... chủ yếu xảy ra các huyện; Giồng Riềng, Giang thành, Hòn Đất, Châu Thành, Gò Quao. 
23 Tại các huyện: Tân Hiệp, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải, Hòn Đất, Gò Quao, An Biên. 
24 Xảy ra 07 vụ/13 phương tiện/93 ngư dân bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt phạt (tăng 02 vụ/02 phương tiện); 

trong đó lực lượng chức năng Malaysia bắt 03 vụ/07 phương tiện/74 ngư dân, Indonesia bắt 01 vụ/02 phương tiện 

07 ngư dân; Campuchia bắt trong vùng nước lịch sử 03 vụ/04 phương tiện/12 ngư dân, phạt 3.000 USD. Xua đuổi 

06 xuồng của ngư dân Campuchia vi phạm vùng biển nước ta. 
25 Bắt, xử lý 10 vụ/03 đối tượng (tăng 04 vụ) buôn lậu trên tuyến biên giới, chủ yếu là thuốc lá và đường cát. 
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so với tháng trước(26). Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn tỉnh(27). 

Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm như: xây dựng kế hoạch thực 

hiện chủ đề năm 2019 thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí 

Minh “tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, với nhân dân” ; xây 

dựng đề án hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh 

nghiệp... 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo trong tháng 6-2019 

Tháng 6-2019, thời tiết có thể còn diễn biến bất thường, các loại dịch bệnh 

có thể phát sinh gây hại trên cây trồng, vật nuôi; tình hình an ninh trật tự có thể 

còn diễn biến phức tạp, khiếu kiện về đất đai có thể tiếp tục diễn ra... Trước tình 

hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số 

việc sau đây: 

3.1. Triển khai cụ thể hóa chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản theo 

yêu cầu của Trung ương; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24-4-2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Ban hành các 

chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; về 

“Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên và củng cố, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư”. Triển khai thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết 

luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất 

lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi 

đảng. Tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch; sơ, 

tổng kết một số chuyên đề, đồng thời khảo sát tình hình ở một số sở, ngành và địa 

phương để phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; hoàn thành đề 

cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh để thông qua Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp giữa năm. Chỉ đạo các cấp, các ngành sơ kết tình 

hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp giữa 

năm hội đồng nhân dân các cấp. Hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo quản lý các cấp; kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019 về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê duyệt và triển khai thực 

hiện các đề án: sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc 

Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề án Văn phòng 

                                           
26 Tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ (tăng 04 vụ), làm chết 11 người (tăng 06 người), bị thương 07 người (giảm 01 

người).  
27 Từ ngày 22 đến ngày 28/5/2019: Đã xảy ra 10 ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại 3 huyện: xã Tân Hiệp B, Thạnh 

Đông A, Thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp); xã Phong Đông (huyện Vĩnh Thuận); Thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn 

Đất), tổng đàn 673 con, trong đó mắc bệnh 38 con, có 4 con chết, đã xử lý tiêu hủy 165 con, tổng trọng lượng 

9.441 kg. Ngày 28/5/2019, phát hiện 02 trường hợp có heo mắc bệnh: khu phố 5, phường An Hòa, TP Rạch Giá 

(tổng đàn 20 con, mắc bệnh 9 con, có 3 con chết); khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (tổng đàn 

140 con, mắc bệnh 33 con, chết 3 con heo nái và 1 con heo thịt). 
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phục vụ chung sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh 

và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra 

của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Hoàn 

thành các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo kế hoạch.  

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên cấp 

huyện (Hòn Đất). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, 

chính sách về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường 

quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo.  

3.2. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp so với kế 

hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển nhanh hơn, trong đó tập 

trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản 

xuất vụ lúa hè thu, nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu hàng hóa nông-thủy sản, xây 

dựng cơ bản,... Chủ động theo dõi phòng trừ kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống 

khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Tiếp tục thực hiện tốt 

việc liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc sản xuất và bao tiêu sản 

phẩm cho nông dân. Chỉ đạo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình hạn hán, xâm 

nhập mặn và triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống có hiệu quả, bảo 

đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, nhất là dân cư ở vùng ven 

biển, hải đảo, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão; phòng, 

chống cháy rừng trong mùa khô. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, 

đất đai trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm gây ô nhiễm môi trường. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, xây dựng 

giao thông nông thôn. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại; chuẩn bị 

tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 gắn với tỉnh đón nhận Huân chương 

độc lập hạng Nhất. Tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách, khai thác, bồi dưỡng 

tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách.  

3.3. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các 

sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt lễ phát động phong trào thi đua cán 

bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở. Chỉ đạo tổng kết năm học 2018-2019, tổ 

chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh cao đẳng và đại 

học năm 2019 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy định. Chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện 

chuyên khoa gắn với thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện mới bảo 

đảm chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là 

chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm cho người lao động; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. 

3.4. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý 

chặt địa bàn, đối tượng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; 
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chú ý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động “tín dụng đen” đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

của “pháp luân công”; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên, bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh 

vùng biển, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Chỉ đạo 

chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hòn Đất. Tập trung 

ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước 

ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phòng, 

chống buôn lậu trên tuyến biên giới, vùng biển. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối 

thoại giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ chương trình chỉ đạo này, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm 

vụ cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở ngành, địa phương mình, báo cáo kết quả thực 

hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 
 

Nơi nhận T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- VPTW Đảng (HN, TP.HCM),  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
- VPĐU BTL QK9, 

- Các đ/c Tạ Quang Phúc, Lê Tấn Việt,   

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trường Giang,   

Vũ Anh Tuấn, Đặng Bá Phong,  

Nguyễn Đăng Thanh,  (Đã ký)   

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,  

- Các sở, ban, ngành, ĐT cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,                                              

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  Đặng Tuyết Em 
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