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   Trà Vinh, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

      Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33-KH/BTGTU, ngày 09/9/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc “Tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc tập trung tuyên truyền Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 của Ban 

chấp hành Trung ương về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc 

gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025” và các nghị quyết: Nghị quyết 

số 16/2021/QH15 về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025”, 

Nghị quyết số 23/2021/QH15 về “Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ 

công 5 năm giai đoạn 2021-2025”, Nghị quyết số 29/2021/QH15 về “Kế hoạch 

đầu tư công Trung hạn giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết số 86-NQ/CP về 

“Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV”, 

trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền bối cảnh tình hình và thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020, chú ý phân tích các thành tích có ý nghĩa đột phá, nhảy vọt; trong 

đó đẩy mạnh tuyên truyền việc Đảng, Nhà nước đã chủ động thực hiện nhiều 

biện pháp quyết liệt, chủ động, kịp thời, sáng tạo kiểm soát đại dịch Covid-19 với 

các kết quả quan trọng: Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn 

của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; thu ngân 

sách nhà nước vượt kế hoạch; bội chi, nợ công giảm mạnh; cơ cấu lại nền kinh 

tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; thực hiện 3 đột 

phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; kết cấu hạ tầng phát triển đồng 

bộ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; 

phát triển văn hóa được chú trọng; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi 

khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy quản lý nhà nước được kiện 

toàn, từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chính trị, xã hội ổn 

định; quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường; công tác đối ngoại và 

hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; đời sống nhân dân được cải 

thiện; tỉ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra; niềm tin của Nhân dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Làm rõ những tồn tại, 

hạn chế, bất cập nguyên nhân và phương hướng khắc phục. Phân tích sâu sắc 

bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 05 năm triển khai các nhiệm vụ, giải 



pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020. 

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu 

chủ yếu, 12 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và 

Nghị quyết số 16/2021/QH15 về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025”, chú trọng những giải pháp cấp bách trước mắt vừa phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức 

khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội. 

Quán triệt, tuyên truyền làm rõ quan điểm chỉ đạo, định hướng cân đối tài 

chính quốc gia, một số chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện 

kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025. Phân tích cơ sở 

khoa học và thực tiễn đề ra các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp trong công tác 

tài chính - ngân sách quốc gia thời gian tới nhằm bảo đảm huy động, phân bổ, 

sử dụng hiệu quả tổng thể các nguồn lực. 

Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu và 05 giải pháp thực hiện kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chú trọng nhóm giải pháp tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cụ 

thể hóa trách nhiệm trong đầu tư công; giải pháp loại bỏ những dự án chưa thật 

sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả; giải pháp tháo gỡ mọi phát sinh gây ách 

tắc, cản trở các hoạt động đầu tư công; giải pháp thực hiện các biện pháp chống 

thất thoát, lãng phí trong đầu tư công,…bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng 

điểm, đồng bộ, hiện đại. Tuyên truyền về kế hoạch triển khai các công trình, 

dự án, các kế hoạch đầu tư công của tỉnh để tạo sự đồng thuận trong nội bộ 

đảng và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.  

3. Phản ánh tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 

3 và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của 

Quốc hội khóa XV, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, 

các ban, ngành các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục 

tiêu đã đề ra; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người 

đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

4. Tuyên truyền bước tiến trong hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, 

cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, 

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực… 

5. Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 

86/NQ-TW ngày 06/8/2021 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết trên1 …tạo khí thế thi đua lao động, sản 

                                                      
1 Văn bản số 3461/UBND-THNV ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 



xuất và công tác trong toàn Đảng và toàn xã hội. 

6. Tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát ngồn vốn Nhà nước, những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…gây hậu quả xấu, cản trở sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đấu tranh, phản bác kịp thời các thông 

tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh 

tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. 

7. Tuyên truyền những nỗ lực của các cấp, các ngành tỉnh trong thực hiện “mục 

tiêu kép” vừa chống dịch an toàn, vừa chỉ đạo lao động, sản xuất có hiệu quả. Việc 

đổi mới mô hình tăng trưởng, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

quá trình chuyển đổi số và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, việc huy động 

các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển nhanh và bền vững theo hướng 

xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển 

và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện tốt. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- TT TĐ; 

- Các ban TĐ, TT SHTTN; 

- Lưu VT, BTG. 

BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

Trần Trí Cường 
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