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  ------  

1. Trong phần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; ngoài đánh giá theo các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XXI còn có đánh giá thêm 

kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành trên 

tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Các Nghị quyết, Kết luận này đã đi vào 

cuộc sống như: Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững, Kết luận về định 

hướng phát triển các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam, Nghị quyết về phát 

triển kinh tế - xã hội miền núi, Nghị quyết về cải cách hành chính… 

Phần đánh giá kết quả có phần ngắn gọn, súc tích hơn so với Báo cáo chính 

trị các nhiệm kỳ trước; tuy nhiên, có đưa ra thêm 2 bảng phụ lục về kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và các nghị quyết, kết 

luận chuyên đề đã ban hành trong nhiệm kỳ qua.  

2. Trong phần mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ đến, có đưa thêm tầm nhìn đến 

năm 2030 đối với một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội. Một mục tiêu quan 

trọng được đề ra là “nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”, mục tiêu này 

được thể hiện xuyên suốt trong dự thảo Báo cáo chính trị từ mục tiêu tổng quát, chỉ 

tiêu cụ thể đến các nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực.  

Ngoài các chỉ tiêu cơ bản giống như các nhiệm kỳ trước, dự thảo Báo cáo 

chính trị lần này đề ra các chỉ tiêu mới như: Thu nhập bình quân đầu người tính 

theo thu nhập thực tế; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; số 

lượt khách du lịch; không còn nhà tạm bợ… cũng nhằm hướng đến nâng cao chất 

lượng cuộc sống của Nhân dân. 

3. Trong phần nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ đến có những điểm đáng 

chú ý như: 

- Về bố cục: Khác với Báo cáo chính trị các nhiệm kỳ trước, mục những 

nhiệm vụ trọng tâm và mục các nhóm giải pháp được nhập vào chung để tránh 

trùng lắp nội dung và viết thành 14 chuyên đề trên các lĩnh vực; trong đó, nhiệm 

vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng được đưa lên đầu tiên (thay vì ở cuối 

cùng như Báo cáo chính trị các nhiệm kỳ trước) để khẳng định tầm quan trọng, 

then chốt, mang tính quyết định đến các lĩnh vực khác của công tác xây dựng Đảng 

trong nhiệm kỳ đến; trong đó, công tác cán bộ được đặc biệt chú ý nhằm khơi dậy 

khát vọng, động lực trong đội ngũ cán bộ để cống hiến, xây dựng tỉnh Quảng Nam 

phát triển.  

- Về 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược: So với 03 nhiệm vụ đột phá của các 

nhiệm kỳ trước (đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải 

thiện môi trường đầu tư) thì nội hàm của các nhiệm vụ đột phá lần này đề ra rộng 

hơn, sâu hơn và được xác định là các nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh, gồm: 
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Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham 

gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

- Về phát triển kinh tế vùng: Tiếp tục kế thừa việc tập trung thực hiện các 

dự án động lực vùng Đông và có bước phát triển mới trên cơ sở tập trung nguồn 

lực cho các dự án thật sự động lực, có sức lan tỏa phát triển, như: Sân bay, cảng 

biển, công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp khí - điện, các khu du lịch 

- dịch vụ sinh thái, vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp ven biển quy mô lớn… Trong quá 

trình thực hiện có sự liên kết, tạo nhận thức từ cách xây dựng kế hoạch từ cơ sở, 

khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, không tập trung và đầu tư cho những dự án 

không phải là dự án động lực, bức thiết cho nhu cầu của dân sinh, khắc phục tình 

trạng chạy dự án… 

- Về cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh: Phải gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhằm nâng 

cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế, tăng thu nhập thực tế cho Nhân dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó, lấy phát 

triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh 

có cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ - công nghiệp xây dựng - nông nghiệp. 

Trong dài hạn, từng bước chuyển mục tiêu ưu tiên từ tăng trưởng GRDP sang mục 

tiêu tăng thu nhập thực tế cho Nhân dân. 

Tập trung phát triển những ngành dịch vụ có hàm lượng trí tuệ và công nghệ 

cao. Quan tâm phát triển du lịch về phía Nam và phía Tây của tỉnh. Đẩy mạnh liên 

kết khu vực, hình thành các tour, tuyến du lịch chung giữa các tỉnh, khu vực 

ASEAN và các nước. Chuyển ưu tiên từ thu hút số lượng du khách sang chất lượng 

du khách và doanh thu du lịch. 

 Phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu, ưu tiên những ngành có lợi 

thế để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh, tham 

gia vào chuỗi giá trị đa quốc gia. 

Trong nông nghiệp, có cơ chế thu hút mạnh các doanh nghiệp đầu tư vào 

khu vực nông thôn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng liên 

kết theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm, lấy đầu ra cho sản phẩm làm tiền đề để tổ 

chức sản xuất, xem đây là khâu đột phá cho phát triển sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh trong thời gian đến.  

- Về giáo dục và đào tạo: Xây dựng đề án phát triển giáo dục ngay từ bậc 

học mầm non đến đại học nhằm mục tiêu xây dựng, phát huy các giá trị chuẩn mực 

con người Việt Nam gắn với bản sắc văn hóa con người Quảng Nam, phát triển 

toàn diện nhân cách, thể lực, trí lực, tinh thần cho học sinh… góp phần hình thành 

một thế hệ công dân mới đáp ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kỳ 

phát triển mới của đất nước. 
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- Về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng 

Nam: Bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị, nhân cách tốt đẹp của con 

người Quảng Nam; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất 

nước. Xây dựng đề án cụ thể để phát triển toàn diện con người về thể chất, trí tuệ, 

phẩm chất đạo đức, năng lực thẩm mỹ, đời sống… từng bước tạo ra thế hệ con 

người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn phát triển mới. 

- Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân: Khơi dậy tinh thần đoàn kết sáng 

tạo tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại vào sự 

hỗ trợ của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt các hương ước, 

quy ước và nhân rộng các mô hình tự quản ở cơ sở; trong đó, chú trọng phát huy 

vai trò cộng đồng dân cư. 

Trên đây là một số điểm mới, đáng chú ý trong dự thảo Báo cáo chính trị trình 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

 

 

      


