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BE CUNG TUYEN TRUYEN 
KY NIEM 30 NAM TAI LAP TNH TRA VINH 

(5/1992 - 5/2022) 

I. JUHIA! QUAT QUA TRINH H!NH THANH vA PHAT TRIEN 
. .A .a 1. Vi tn dia ly, dieu kien tir nhien 

Trà Vinh là tinE duyên hãi phIa Dông dng bang song Ciru Long, nAm giüa 
song Tin và song Hu; phIa Bc và Dông Bc giáp tinh Bn Tre có ranh giâi là 
song C Chiên; phIa Nam va Tây Nam giáp tinh Soc Trang Co ranh giài là song 
Hu; phIa Tây giáp tinh VTnh Long; phIa Dong và DOng Nam giáp Bién Dông, vói 
b? bin dài 65km, có 2 cra sOng Djnh An và Cung HAu. Trung tam tinh cách thành 
ph H ChI Minh khoáng 130km và each thành ph Cn Tho han 80km. 

Trà Vinh có diu kiên tu nhiên và tài nguyen thiên nhiên phong phü, da dng; 
khI hâu nhiêt dâi gió müa, It chju ãnh hithng bii bào - lü; dt dai phü sa, màu m 
viii dia hInh dng bang và xen 1n nhiu ging cat, h th6ng song ngOi, kênh, rach 
chng chjt r.t thun lçii d phát trin san xut nông nghip, nuOi trng thüy, hái san; 
giao thông &r&ng thüy duçic kt ni giUa các dja phuong trong tinh và vói các tinh 
trong khu virc. 

Trà Vinh có vj trI quan trcng v kinh t và quéc phOng - an ninh. Là tinE có 
cong dng các dan tic Kinh - Khmer - Hoa cüng chung sng, có truyn thng doàn 
kt trong du tranh chinh phuc thiên nhiên và chng ké thu xâm luçic. Dan s hin 
nay trên 1 triu ngithi, trong do dan tc Khmer chim trén 31% dan s& 

2. Str  hInh thành và phãn chia dja giói hành chInh 

Nàm 1732, chüa Nguyn dt ving dt Trà Vinh thuc châu Djnh Vin, dinh 
Long H, thuc Gia Djnh Phü vói ten gçi "Trà Vang". 

Nàm 1802, sau khi len ngôi, Vua Gia Long s.p xp và phân djnh li ranh gii 
các dan vj hành chInh trên toàn quc, vüng dt Trà Vinh lüc nay thuc Dinh VTnh 
Tran (01 trong nam don v hanh chrnh cua Gia Dnh Tran). 

Nàm 1825, vñng dt Trà Vinh duc Vua Minh Mng 1p thành Phü Lc Hóa 
tnrc thuc Gia Djnh Thành gm hai huyn Trà Vinh và Tuân M5. Dn näm 1832, 
Trn VTnh Thanh duac di ten là Trn Vinh Long. Sau do, Vua Minh Mng cho di 
các tr.n thành tinh. Vüng dt Nam B duçic chia thành sáu tinh, gçi là 'Warn K lyc 

'Näm 1803, Dinh Vinh Trn ducic di ten thành Dinh Ho&ng Trn. Nãm 1808, Dinh Hong TrAn duçic 
dôi thành Trân Vinh Thanh. 
2  Dixqc d61 ten tü Gia Dmh Phil, 1808 Gia Djnh trAn &rqc d6i ten thành Gia Bjnh Phü 
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tinh" gm: Biên Hôa, Gia Djnh, Djnh Tithng, VTnh Long, An Giang, Ha Tiên. Lüc 

nay, Trà Vinh là mt huyn thuc Phü Lac Hóa tinh Vinh Long. 

Sau khi thirc dan Pháp xâm lLrçlc dánh chim các tinh Nam ks', näm 1876, 

Thng dc Nam KS'  phân chia toàn b Nam K5' thành 4 khu vrc hành chInh l&n, 

trong do, khu virc hành chInh 10n Vinh Long gm 4 tiu khu: Vinh Long, Trà Vinh, 

Bn Tre, Sa Dec. Tiu khu Trà Vinh là tin than cña tinh Trà Vinh sau nay. 

Ngày 20/12/1899, Toàn quyn Dông Ducing Doumer k nghj djnh di ten 

gçi tiu khu thành tinh, theo do Nam K5' hic tinh Cu ducic phân chia lai  thành 10 

tinh mói, tinh Vinh Long duqc tách ra thành 3 tinh: Vinh Long, Bn Tre, Trà Vinh. 

Tü ngày 01/01/1900, ten tinh Trà Vinh ducic sü ding chInh thüc trên các van bàn 

ting Pháp là Province de Trà Vinh. 

Dn tháng 5/1951, Uy ban kháng chin hành chInh Nam B ban hành Nghj 

djnh s 174/NB-Si ngày 27/6/195 1 sap thp 20 tinh Nam BO thành 11 tinh. Theo 

do, tinh VTnh Long và tinh Trà Vinh dugc sap nhp 1i thành tinh Vinh Trà. 

Tháng 01 näm 1954 Xir üy Nam bO và Lien Tinh üy min Tây t chirc lai dja 

bàn các tinh, VTnh Trà tách thánh 2 tinh Vinh Long và Trà Vinh (gm thj xã Trà 

Vinh và các huyn: Châu Thành, Trà Cu, Cu Ngang, Càng Long, Vüng Liêm, Tiu 

Cn, Cu Kè, Trà On). Du näm 1957, Ngô DInh Diem di ten tinh Trà Vinh thành 

tinhVTnhBInh. 

Tháng 02/1976, ChInh phü Cách mng lam thi Cong hOa min Nam Vit 

Nam dâ ban hành Nghj djnh v vic giái th khu, hçip nht tinh i min Nam Viêt 

Nam. Theo Nghj djnh nay, a min Nam có 21 dan vj hành chInh trirc thuôc Trung 

uccng, tinh VTnh Long và tinh Trà Vinh duçc sap nhp thành tinh Ciru Long. 

Tai k5' hçp thu 10, Quc hi khóa VIII, dã ra Nghj quyt tách tinh Ciru Long 

thành 2 tinh Vinh Long và Trà Vinh. Tinh Trà Vinh duçc tái 1p va chInh thi.rc di 

vao hoat  dng tir tháng 5/1992. 

Sau ngày min Nam hoàn toàn giái phóng, theo Nghj djnh cüa ChInh phü 

Cách mng lam thi Cong hOa min Nam Via Nam v vic giài th khu, hçp nht 

các tinh a min Nain, tinh Trà Vinh sap nhp vài tinh Vinh Long thành tinh Ciru 

Long vào thang 02/1976. Dn ngày 26/12/1991, theo Nghj quyt cüa Quc hi khóa 
VIII, k5' hçp thir 10, tinh Ciru Long 1i duçic tách thành 02 tinh thu cu là tinh VTnh 

Long và Trà Vinh. Tü tháng 5/1992, tinh Trà Vinh ducic tái 1p va chInh thirc di vao 

hot dng. 

Ira Vinh hin nay có 09 huyn, thj xã, thành ph& 106 xâ, phung, thj trAn: 

huyn Càng Long có 01 thj trn, 13 xâ; huyn Châu Thành có 01 thj trn, 13 xâ; 
huyn Cu Kè có 01 thj trn, 10 xâ; huyn Cu Ngang có 02 thj trn, 13 xã; huyn 
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Duyên Hãi có 01 thj trn, 06 xà; huyn Trà Cu có 02 thj trn, 15 xä; huyn Tiu Cn 
có 02 thj trn, 09 xã; thj xâ Duyên Hái có 02 phithng, 05 xã và thành ph Trà Vinh 
có 09 phithng, 01 xã. 

II. NHUNG THANH ThU NOI BAT SAU 30 TA! LLP TfNH TRA VINH 

Sau khi tinh Trà Vinh dt.rqc tái 1p,tInh hInh kinh t - xã hi gp rt nhiu khó 
khan, là môt trong nh&ng tinh nghèo that & dng b.ng song Cfru Long, kinh t thu.n 
nông, san xut cong nghip nhô b, thuong mai  và djch vi kern phát trin; dim xut 
phát v kinh t - xa hi rt thp và I.c hu; kt cu h tng cã thành thj và nông thôn 
rt yu kern; trInh d dan trI và cht 1ixcng ngun nhân 1irc thp; diu kin an, &, hoc 
hành, di lai, chüa bnh, hu&ng th van hóa & vilng nOng thôn, vtlng có dOng dông 

bào Khmer con thiu khó khän, thiu thn; t 1 h nghèo cao. 

Tru&c nhung kho khän, thách thüc, Dâng bO tinh Trà Vinh trin khai thirc hin 
thrOng li di m&i cüa Dãng, dã d ra chü tnrong dung dan, toàn din, phü hçip v&i 
diu kin thirc t cUa tinh, tao  thrçc sir thng nht cao trong ni bO và dng thu.n 
trong Nhan dan, phat huy truyên thong cach mang, truyên thông doan ket, vuot qua 

kho khan, thach thuc, tan  dung thoi co, khai thac hiçu qua tiem nang ye dat dai, tai 

nguyen va ngun hrc cüa tinh, tranh thu sr chi dao  cüa Trung hong, cüa các tinh, 

thành ban, trng buOc di.ra Trà Vinh phát trin cüng vói các tinh, thành trong khu virc 
va cã nuOc. Sau 30 nãm tái 1p tinh Trà Vinh có buOc phát trin tIch circ, dat duqc 

nhiu thành tru quan tr9ng: 

1. H thng chInh tn ngày càng dirçrc cüng c và tang cirô'ng, nâng cao 

hiu qua, hiu lie hot dng, phc viii Nhân dan ngày càng tt hoii 

Cp üy, chInh quyn và doàn th các cp dâ trin khai Co hiu qua viêc thuc 

hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa XI, XII), gn v&i CM thj 03-CT/TW ngày 

15/5/2011 cüa B ChInh tr v "ti4v  tyc ddy mgnh vic hQc tcp và lam theo tá'm 

gu'ung dgo d&c H ChIMinh" và Chi thj 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B chInh 

trj "vi dy mgnh hQc tp va lam theo tu' tiró'ng, dgo th'c, phong cách H ('hI Minh ", 

dä tao  sir chuyn bin tIch circ trong nhn thüc và trách nhim cüa can bi, dáng 

viên déi v&i cOng tác xay dimg dàng bO virng manh  v  dao  due. H thng chInh trj 

khOng ngüng duge cüng c& kin toàn, nâng len ye hiu 1irc, hiu qua hoat  dng, 

dáp üng yêu cu thim vi trong thOi k' mói. 

H thng t chüc co sO dãng phát trin nhanh, cht hxng, hiu qua hoat dng 
nâng len; phát huy tt vai trO hat  nhân chInh trj, nang lc lãnh dao  và sirc chiên dâu. 

Närn 1992, co 349 t chi.irc co sO dãng, dn nay tang len 502 t chüc co sO Dãng, 
nhCrng Ap - khóm có dng bào dan tc Khmer (tO 5% trO len) du có dàng viên 

Khmer, 100% Ap, khóm du có dáng viên flu; có 756/756p, khóm CO dãng viên tai 
ch. NAm 1992, toàn Dáng b có 9.800 dáng viên, t' 1 1,03% dan s, dn cui näm 
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2021, toàn Dàng bO tinh có 46.2 14 dãng viên, chim 4,57% dan s; t' 1 dáng viên 

duqc phân cong nhim vi 97,38%. 

- Cong tác bi duong to ngun kt np dãng viên hang nàm déu dat va vuot 
so Nghj quyt d ra, dcii ngQ can bi, cong chic truông thành và ion manh.  Nãm 
1992, có gn 1.800 can bi, cong chtrc CO trInh dO di hoc, cao ding tth len. Trong 
30 näm, dã dua di dào tao, bi duông 141.038 luçit can bi, có 88 can bO duc dua 
di dao to a nucc ngoài, dn näm 2021, cO 18.600 can bi, cong chüc, viên churc có 
trInh do dai  hçc, cao d.ng fr len; trong do, có 73 tin s', 1.459 thc s5. 

- Thrc hin Nghj quyt s 1 8-NQ/TW "vi di mái, s4p xê'p t chic b5 may 
cia h thng chInh frf tinh gon, hoc?t dc5ng hiu lcc, hiu qua "; Nghj quyt s 19-
NQ/TW "v ti4 tyc ddi m&i h thng t ch&c và quán l, nâng cao chát lucing va 
hiu qua hogt d5ng cza các doii vj sr nghip cong ip ". Dã sp xp, kiên toàn t 
chirc bO may ben trong các so, ban, ngành, doàn th tinh; Qua s.p xp, t chiirc, bô 
may, biên ch cüa h thong chInh trj tü tinh dn Co sO duqc kin toàn theo hrnng 
tinh gçn, giâm du mi, giâm cp phO, dOi  ngü can bO,  cong chüc, viên ch(rc duçic 
co c.0 li theo tiêu chun chüc danh, vj trI vic lam. TInh dn tháng 12/202 1, tinh 
dä giâm dixcic 75/231 phOng, ban chuyên môn, dt t 1 3 2,46%; giám 95/5 85 don 
vj sir nghip cong lip,  dt t' l 16,23%; giâm tng s 3.245/23.444 biên ch cong 
chrc, viên chüc (khôi Dâng, Doàn th giám 103 nguai; kh& Nhà nuOc giám 3.142 
ngi.thi) dt 13,84% so vâi biên ch duçc giao nãm 2015. 

- Cong tác bâo v chInh trj nOi  bi duçic chü trQng, cOng tác kim tra, giám 
sat dixçc cac cp üy quan tam länh do, chi do gop phn thirc hin nhim vii chInh 
trj, nâng cao nãng lijc lãnh d?o,  sue chin dAu cüa các ep üy, t chüc Dàng, tang 
cuing k 1ut, k cuong cOa Dáng. 

- Thi.rông xuyên chili trçng và thirc hin di mOi có hiu qua phuong thirc länh 
dao cilia cap üy, tO chIrc dáng; lê lOi lam vic cilia các cap üy và can bO,  dáng viên 
tip tiic duqc cãi tin; phong each lãnh dao  dugc di mói theo huong g.n dan, sat 
co sO và nâng cao trách nhim vOi dan. Thirc hin t& chü truong cilia Tinh Uy v 
phii hqp, h trçl gifta các nganh dtp tinh, cp huyn vOi co sO, bithc dtu dã gop 
phn to sir chuyn bin toàn din cho Co sO, dng thOi giilip can bO,  dâng viên nm 
bt thuc tin, khc phic dn tInh trang  quan lieu, xa rOi th%rc t, kip thai tháo g 
nhUng khó khän, vuOng mAc 0 co sO thông qua hoat  dng thrc tin. 

2. Kinh t tang trir&ng, quy mô nn kinh t dirçrc m& rng, chat hrng, hiu qua 
và su'c cnh tranh và tInh bn vü'ng cüa nn kinh t có sy' chuyn bin tIch crc 

Giá trj têng san phAm nOi  dja (GRDP) tang bInh quân hang näm trén 11,5% 
(giai doan 1992 - 1993 tang 3,1%; giai don 1996 - 2000 tang 8,87%; giai don 
2001-2005 tang 11,64%; giai don 2005-2010 tang 10,9%; giai don 2010-2015 
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tang 11,53%; giai doan  2015 - 2020 tang 11,95%). Co cu kinh t tip tVc  chuyn 
dich theo huóng tIch circ, giám t' tr9ng giá trj nông - lam - ngu nghip, tang t 
trQng cong nghip - xây dmg và dlch  vi: cong nghip - xây drng và djch vi tfr 
22,09% tang len 58,18 näm 2016 và 69,20% näm 2020. Thu nhp bInh quân dâu 
ngu?ñ dn cui nàm 2021 dt 63,15 triu dngIngu?i, tang 60% so vói 5 nãm trtthc 
và tang 86 lan so nãm 1992 (näm 1992 thu nhp bInh quân 730.000 
dnngui/nam). 

San xut nOng nghip gop phn quan trQng trong phát trin kinh t - xã hii vâ 

n djnh an ninh chInh tr cüa tinh. Nang suât, san krqng, ch,t luqng và hiu qua san 

xut nOng - thüy san ngày càng ducvc nâng cao. Giá trj san phm thu duqc trên din 
tIch dt trng tr9t tü 4,5 triu dng/ha nãm 1992 tang len 140 triu dng/ha nãm 2021 
và trén dién tIch d,t mt nu&c nuOi trng thüy san tü 27 triu dng/ha nàm 1992 tang 
len 325 triu ding/ha näm 2021. Ti'rng bithc xây dirng duçic các mô hInh san xu& 
theo chui giá tn; khoa hçc k5 thut dugc áp ding rng rãi trong san xut; co giOi 
hóa ducic dua nhanh vào các khâu san xut, báo quân, ch bin. 

- Xây drng nông lhôn mó'i: Ducic trin khai vói quyt tam chInh trj cao cüa 
cã h thng chInh trj, huy dng duçic sçr tham gia tIch circ cña ngithi dan, sau hm 
11 näm trin khai thirc hin Chuong trinh xây dirng nông thôn mOi a tinh Trà Vinh, 
nhân thirc cüa Ca he thng chInh trj v xay dimg nông thôn mâi dã chuyn bin rô 
ret, timg ngành, tmg cp xay dirng k hoach,  xác djnh ni dung th1rc hin, ngithi 
dan và cac thành phn kinh t tIch crc tham gia, hu&ng rng Chucing trInh xây d%rng 

nông thôn mai, nên dã tao  ra sue lan tOa rng khp trong toàn tinh. Các cong trInh 

xay dimg Co sr ha tng duqc dAu tu dua vào scr dng dA tao  nhiu thun 1i trong 

vic di lai,  v.n chuyn hang hóa, cung cp nuac, din cho sinh hoat va san xu,t, tao 
diu kin cho nguai dan tip c.n thông tin thj tnrang, tip c.n các djch vi cong 
phc vii diii sng, sinh hoat và san xu.t cüa Nhân dan, dc bit là phiic vi cho miic 

tiêu phát trin kinh t. Bô mt nông thôn có nhiu dii mói rO rt vai kt cu ha tng 

kinh t - xà hi dirge d.0 ttr theo huOng hin dai  và dng b; cãnh quan mOi truang 

sach dçp, nha a dan cu khang trang, diu kin sng cüa nguai dan dizqc cài thin. 
Dn cui nãm 2020, dâ hoàn thành miic tiêu xây dirng Nông thOn mâi giai doan 
20 16-2020, t 1 xa nOng thôn mai chim 8 1,17% (Nghj quyê't là 50%). Nam 2021, 

các chi tiêu v xay dimg nOng thôn m&i du hoàn thành dat  và vuçt, có them 08 xA 

dat 19/19 tiêu chI, 10 xä dat  chun nông thôn mói nãng cao (dat chi tiêu Nghj quyt), 
dn nay có 77 xã dat  chun nOng thôn mói (72 xa dä có quyt djnh cong nhn), 21 xã 

dat nông thôn mai nâng cao, 06 huyn, thj xa, thành ph dat  chun va hoãn thãnh 

nhim vi xay drng nông thôn mai. 
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- Cong nghip, tiãu thu cong nghip San xut cong nghip phát trin vilçlt bc 

tr& thành mt trong nhng nganh kinh t chü ch6t cüa tinh. Giá tn san xut cOng 

nghip nm 1992 chi dat  270 t' ding, dn cu6i näm 2020 tang giá tn san xut dat 

trên 37.600 dng t' d6ng thng g.n 190 lAn so vi näm 1992 và tAng 6,5 lAn so viii 

5 nAm trithc. NAm 2021, mc dü bj ãnb hixâng lan bôi dai  djch Covid- 19, nhung giá 

trj san xuAt cong nghip trên dja bàn tinh dat  32.015 t dng. Các san phm cong 
nghip nông thôn duçic chü tr9ng xây drng, có 05 san phAm, b san phm cüa tinh 

dat san phAm cong nghip nông thôn tiêu biu cAp qu6c gia nAm 2021. 

Toàn tinh Co 01 khu kinh t; 03 khu cong nghip (rong do KCN Long Dzc 

dd lcp dcy, KCN C. Chiên dd dztçic T/n tzrOng ChInh phi phê duyêt chz trwoiig 

dcu tu- xây drng và kinh doanh ket ccu hg tang, KCN Ccu Quan dang du-ac hoàn 
thin báo cáo nghiên cáu kh4 thi trInh Thu twang ChInh phu phê duyt chü tru-ong 
dcu tu-,), 04 ciim cong nghip ('trong tdng s quy hogch 14 cym cong nghip); phát 
trin 13 lang ngh cong nghip, tiu thu cOng nghip. TInh dn nay, tinh Trà Vinh 
có 385 d an dAn tu, trong dO: có 42 dr an FDI, v6n dáng k 3,1 t USD và 343 dr 
an dAn tu trong nuàc vai tng v6n dAng k) han 122.200 t dng, giái quyêt vic 
lam cho 56.402 lao dng. 

- Thwting mgi - djch vg, du ljch có bwOcphdt triln ddng k: Thai dim tái 
1p tinh, boat dung thuang mai  - djch vii chü yu là buôn bàn nhO lé, giao thuang 
chü yu theo t.p quán sinh boat  và các ch truyn thong; cong tác quãn l kinh 
doanh con lông leo; tInh trng nang giá, ép giá ph6 bin... Dn nay, cong tac quãn 
1 Nba nuàc linh vrc thucxng mai,  djch viii, du ljch dA chat chê, khoa h9c, dáp üng 

A A A S S A . . . yeu cau phat then trong trnh hmh mm. Ha tang thuang ma! - dch vi da phat tnen 
vi.rqt bc, h thng chçx, siêu thj, trung tam thuang mai  duçc dAu tu khang trang, 
hin dai,  toàn tinh hin Co 116 chq, 02 Trung tam thucing mai  (FIlM Vincom Trà 
Vinh, iTIMvà Siêu thj ban lé GO Trà Vinh.), 07 siêu thj (02 siêu thj chuyên doanh 
và 05 siêu thj tdng hçip), 25 cüa hang tin lçri cUng h thong cüa hang phân phi, 
bàn lé rng khp tr thành thj dn nông thôn. Tng müc bàn lé hang boa và doanh 
thu dich vii tiêu dung nAm 1992 chi dat  702 t' dng, dn nAm 2021, tuy ãnh hu&ng 
dch benh nhung dat  3 1.910 ty dong, tang gap han 45 lan so vai nam 1992. 

Kim ngch xuAt khAu lien tic tAng, chAt 1ung hang hóa ngày cang duqc nãng 
len, trong 05 nAm dt 2.445 triu USD (tang hon giai dogn trwác 718 triu USD) 
vài các mt hang chU lrc nhu: Gao,  thüy san, san phm tü cay düa, day dn din 0 
to, hang may mac, giày dép, tüi xách. 

Các djch vi giao thông vn tâi, bmi chInh - vin thong, tâi chInh, ngân hang, 
bão bim... cóbuâc phat trin theo huang hin dai,  dap rng thu cAn ngày cãng nãng 
len cua ngucn dan. Co day du chi nhanh cua cac ngan hang lan thu BIDV, 
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VietinBank, Vietcombank, Sacombank, DONGA®Bank, Kién Long, MB Bank, DH 
Bank..., nhiêu cong ty bào him vOi nhiu hInh thlrc bào him da dang,  uy tin, dáp 
1mg tt yêu cu bâo him cüa doanh nghip và khách hang nhu: Bâo Vit Trà Vinh; 
Bâo Mirth Trà Vinh; Báo hiêm PJICO; Bão him Bini Diên; Báo hiêm Quan Di, 
Dai-ichi Life, Prudential... vói thiu djch v1i da dng, hin dai. 

Djch vu du ljch Co buóc phát trin dang k. Cánh quan du ljch duçic cái tao, 
cht krcmg phuc v%1 cac cci sâ hru trñ ngày càng nâng cao và dáp 1mg nhu cu du 
khách, hInh thành và phát trin các dim, loai hInh du ljch mri nhu: Khu du ljch cong 
dng Cn Chim, khu du ljch sinh thai thng ngp man, khu du ljch van hóa Ao Ba 
Om, Lang van hóa - du ljch Khmer, Khu di tIch Dn th Bác Ha, Khu du ljch bin 
Ba Dng, Thin Viên Trác Lam,... thu hut ngày càng thiu luçit khách dn tham 
quan du ljch. 

- Tài chin!,, tin ding: Hang nãm thu ngân sách dat  vâ vuçlt k hoach  d ra, 
nàm 1992 thu dat  40 t' dang, näm 2021 tang thu nOi  dja  dat  5.062 t' dang, vuqt chi 
tiêu cña tinh và Trung ucmg giao, tang gp trén 126 ln so vO'i näm 1992. Tir mt tinh 
có nguan thu thp, chi dáp 1mg chua dn 10% nhu c.0 chi, dn nam 2021 co bàn dáp 
1mg nhu c.0 chi và chi ngán sách nhà nuâc ducic quàn l ch.t chë. Khi mOi tái 1p 
tinh, chi có 02 t chlic tin dung gam: Chi nhánh Ngán hang Nông nghip va Phát 
trin nông thôn, Chi nhánh Ngân hang Du tir và Phát trin, van huy dng chi dat 

28,3 8 t' dang, dung cho vay chi 80,45 t' dông. Den nay, các t chlrc tin ding phát 

trin manh,  hu ht cac ngân hang thucing mai  lan du dt trii sO tai  tinh Trà Vinh 
phic vii và dáp 1mg nhu c.0 vay van cüa các thành phn kinh t và nguOi dan d 
d.0 tu san xut kinh doanh va phiic vii cuc sang. Dn nãm 2021, tang nguan van 

huy dng dat  40.750 t dng, tang du ng cho vay dat  32.550 t' dng, duy trI ng xu 

duOi 3%. 

- TIp trung du twxây drng kIt cãu hçx tang: NhUng nãm du tái l.p tinh, 

kt cu h t.ng kinh t - xâ hi cüa tinh cOn r.t yu, thüy igi, giao thông chira dang 
b, các trrc l chInh tIm tinh di các huyn thuOng bj gián doan, di lai rt khó khãn, 
nht là vào müa mua. Qua 30 näm xây dmg và phát trin, các nguan van du tim 

cho xay dmng va phát trin kt cu ha t.ng dirge da dang hóa, dn nàm 2021, ting 
huy dng van dAu tu toàn xã hi näm 2021 là 3 1.515 t dang, dat  29.544.000 t' 
dang. H thang giao thông duOng b phát trin nhanh va ngây càng dugc hoàn thin 

cac cong trInh dà du tu phát buy tác dirng t&, tao  them näng lc san xut mOi và 
tang dáng k kt cu ha t.ng ph1ic vi phát trin kinh t - xâ hi. 

H thang giao thông thrOng b phát trin nhanh, tIm ch toàn tinh chi có 02 
tuyn Quac l 53 và 60 vOi chiu dài 37km; có 04 tinh l vOi tang chiu dài 126km, 
trong do chi có 21 km thrOng nhira, cOn lai  là duOng dá cp phai, dat, tt cá các tuyên 
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huong 1 du là du?mg dAt. Dn nay toàn tinh có 04 tuyn Quc l vói tng chiu 
dài trên 271km, 05 Tinh l vci tng chiu dài trên 225km, 42 Hucmg l vâi tong 
chiêu dài trén 481km, 100% các tuyên Tinh 1, Hucmg 1 dêu dã duçic nhira hóa; 
cac tuyên dithng triic xâ, lien xã duqc nhira hóa trên 97%; duing triic âp, lien âp 
duqc nhra hóa, be tong hóa trên 66%; h thng du&ng giao thông nông thôn có 
buóc phát trin de,t phá, toàn tinh Co trén 5.545km thrOng giao thông nông thôn, 

duOng triic chInh nii dng ducic cñng hóa trên 59%, trên 96% tong so xâ dat  tiêu 

chI v giao thông nông thôn. 

DAu tu nhiu cong trInh mói nhu: Cu C Chiên, Lung cho tàu bin có trQng 
tài lan vào song Hu, cAu Long Toàn, câu Lang Chim, câu Long BInh 2, Câu Long 

BInh 3, Quc 10 53, Quc 1 54, Quc l 60, Du&ng tránh Quc l 60, DuOng tinh 
915, 915B, Dix&ng vào Dn thO Chñ tjch H ChI Minh, Du?mg vàth dai thành phé, 
Trà Vinh, Ha tAng thit yu phic vii vüng san xuAt cay an trái tp trung 02 huyn 
Càng Long, Châu Thành và thành ph Trà Vinh... gop phAn kt ni h thng giao 
thông thun tin rut ngAn khoáng each vâi thành pM H ChI Minh và các tinh dng 
bAng song Ciru Long. 

Trin khai thc hin nhiu cong trInh thüy lçri tr9ng dim, dir an dua ni.rOc ngçt 
dn vi1ng sâu, co bàn dáp frng thu cAu ngän man, tr€r ng9t Va nguôn nuOc thai tiêu 
khoàng 90% din tIch dAt nông nghip (näm 1992 có tOi 2/3 din tIch dAt bj nhim 
m.n và phèn, da s din tIch dAt trng duoc 01 vi lüa). DAu tu, nâng cAp các tuyn 
dê, cac don xung yu cMng sat  10 bO sOng, bO bin. 

- Ha tAng luOi din phát trin nhanh, các cong trInh hrOi din nhu: 1u0i din 
500kV Duyên Hái - M Tho, 1u0i din 220kV Duyên Hài - Trà Vinh và VTnh Long 
- Trà Vinh; li.rOi din và tram bin áp 110kV; dAu tu xây drng Trung tam Nhit din 
Duyên Hái vOl tng cOng suAt 4.498 MW; dir an din m.t trOi Trung Nam cOng suAt 
140MW; 05 dir an din gió tng cong suAt là 256,8MW... gop phAn bão dam can 
di din phic vi cho sinh hoat, san xuAt cüa nguOi dan và doanh nghip, gop phAn 
tang thu ngân sách và thüc dAy tang truOng kinh t. H tMng krOi din phü rng 
khAp Ca tinh v0i cAp din áp tO 0,4kV -500kV; 100% xã, phuOng, thj trAn duoc cAp 
then. Näm 1992, t' l h sü dicing din toàn tinh là 7,14%, chü yu 0 thj xã Trà Vinh 
(nay là thành pM Trà Vinh) và các thj trAn trén dja bàn huyn ly, dn nay 106/106 
xâ, phu&ng, thj tm dêu có luOi din qu6c gia bão dam phiic vii sinh hoat, san xuAt; 
t l h si'r ding din dt trên 99,25% näm 2021. 

Näm 1992, nguOi dan chü yu sO diing nuOc song, nuOc kênh rach, nuOc 
ging, dn nay trén 73% h nông thôn sO diving nuOc sach,  trén 99% h nông thôn 
sO diing nuOc hçrp v sinh và trén 99% h thành thj sO dung nuOc sach,  hçrp v sinh. 
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- Ti chá'c lçii san xutt dit nhiu kit qua quan tr9ng: Doanh nghip Nhà 
nuâc dã duçic cüng c& sp xp va nâng cao hiu qua hoat dng. Kinh t hcyp tác va 
hçp tác xâ ducic cüng c và phát trin. Khuyn khIch, h trçl, tao  diu kiin d các 
thành phn kinh t tir nhân phát trin. Dn nay, có 175 hqp tác xã clang boat dng 
(gap 5,6lcn so vâi nám 1995), v&i vn diu l 172,009 t' dng, tng s thành viên 
tham gia 29.442 ngui, 100% xã, phithng, thj trAn có hqp tác xâ; có 3.248 doanh 
nghip (ga'p 12,6 ldn so vài nám 1995), vn clang k 48.135 t' dng, giái quyt vic 
lam cho 95.737 lao dng. 

- Nàm 1992, viêc thu hut van d,u Ui nrnc ngoài con rt han ch& tinh chua 

xây d%rng duçc chInh sách, da bàn ixu dâi... Dn cuai nãm 1995, Trà Vinh mOi Co 

hai dir an hçip tác du tu di.rçrc c.p phép va trin khai thrc hin. Giá trj xuât nhp 
khu dat 16,2 triêu USD. Dn nay, Trà Vinh dã tIch cc, chü dng m& rng quan 
h giao hru, hop tác vci các tinh, thành trong và ngoài nithc, huy dng duqc nhi&u 
dir an du tu ODA, FDI... ti cac nuóc nhu Canada, Nh.t Bàn, Han Quac, cac t 
chüc phi chInh phü và lien kt, hop tác phát trin vâi cac tinh, thành trong khu vrc, 
vâi Thành üy Ha Ni, Thành pha H ChI Minh... có 25 t chüc phi chInh phü nuâc 
ngoài clang k hoat  dng  tai  tinh. Riêng näm 2021, cO 07 t chirc phi chInh phü 
nrnrc ngoài cam kt thirc hin 21 chuong trinh, dr an vói nguan vn cam kt tài trçi 
là 16,2 t' clang. TIch circ, chU dng tham gia và thc hin tt các Hip djnh thucrng 
mai ti.r do: CPTPP, EVFTA, IJKVFTA... 

3. Van hóa - xã hi có btnrc phát trin tIch circ, gop phn xây diyng van 

hóa và con ngtrO'i Vit Nam thOi k' mói 

- Sr nghip gido dyc và dào 4iophát trin: Nh€thg näm dâu sau ngày tái 1p 
tinh, t' 1 nguii mu ch cao. Riêng näm 1992 toàn tinh có hcm 20.000 nguii mu 
chf trong dO tuai tir 15-35; t' 1 huy dng bce sinh vào các tru?mg th.p, t' lé bO 
hc chung các cp hcin 6,5% (c.p THCS và THPT chim t' 1 rt cao), t' i tt 

nghip thp chi dat  7,97%. Tinh dà chi dao  thrc hin cong tác pha cp giáo dic - 

xóa mu ch. Tir do, si,r nghip giáo diic và dào tao  tip tic phát trin, tinh Trà Vinh 

duc cong nh.n dat  chu.n quac gia v pha cp giáo dc tiu bce và xóa mu chU tü 
tháng 12/1998, dat  chun pha cp giáo diic tiu hçc dung dO tuai và pha c.p giáo 
d%ic trung hc co sâ tr näm 2008 và duçic cong nh.n dat  chun pha cp giáo dic 

mm non cho tré 5 tuai tir nãm 2015. DOi  ngü nhà giáo và can bO quân l giáo diic 

99% dat  chun va trén chun v trInh dO dào tao;  t' l phOng hçc kiOn a chim 
88,16% và không cOn phOng hçc tam;  cuai nãm 2021 có 147/405 tnthng dat  chu.n 

quac gia, ti l 36,29%; hang nám ti l bce sinh len lOp trên 95%, hc sinh lOp 5 
duqc cong nhn hoàn thành chuong trInh tiu h9c và hec  sinh lOp 9 duçic cong than 
t6t nghip THCS dat  trên 98%, hpc sinh lOp 12 tht nghip THPT dat  trén 96%; 
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nàm 2021, ti 1 hçc sinh di hçc trong d tuM: tiu hçc dat  99,9%, trung h9c Ca so 

dat 98,6%. Xä hi hóa giáo dic duçic phát trin mtnh trong nhüng nam gãn day, 

toàn tinh có 14 tmng tu thiic, vOl 144 lOp. Hoat  dng khuyn hoc, khuyn tài, xây 

drng xâ hi hQc tp duçic trin khai rng kh.p; 100% xâ, phung, thj tr&i có Trung 

tam h9c tp cong dông. 

Truông Dai  h9c Trà Vinh hoat dung theo mô hInh da cp, da ngãnh, da 

phuong thlrc dào t.o, có nhim vi dào tao  ngun than 1irc Co tay ngh cao, nghiên 
clru khoa h9c và 1mg ding, cung cp các djch vii, gop phn vào vic phát triên kinh 
t, van hóa, xâ hi elm tinh Trà Vinh và các tinh trong khu vrc, vOl 33 ngành dào 

tao trInh d sau dai  hçc (25 thac si và 08 tin si), 59 ngãnh trInh d dai  hQc, 33 
A S s) • . , • ngành trInh dQ cao dang va nhieu ehi.rang tnnh dao tao  ngan hn khac. Hang narn 

cO hon 20 ngàn sinh viên theo h9c. 

- Hoqi d3ng khoa h9c Cong ngh ngày càng chuyn bun tIck crc: Tp 
trung nghiên elm phát trin các ngãnh, lTnh vrc có tim nAng, th manh  cüa tinh. 
K& qua nghiên elm, 1mg ding khoa hçc và cong ngh gop phn nâng cao náng l%rc, 
chit luqng san phm, hang hóa, dóng gop vào tang truOng kinh t elm tinh. Toãn 
tinh cO trén 3 6.200 ngi.thi CO trInh d tir dai  hQe trO len, trong do có trén 1.730 ngithi 
cO trInh d sau dai  h9c 0 hu ht các lTnh vrc, tAng gp 10 l.n so vOi nàm 1992 
(nám 1992 không có tkn st, thgc si, can b.5 có trInh dç dgi hQc, cao dcng là 1.823 
ngzthi,). Giai don tlr 1992 - 2021, cIA trin khai th%rc hin 320 nhim viii khoa hçc 
và cong ngh, gop phn nãng cao náng sut, chAt li.rqng san phAm, hang hóa, t phAn 
dóng gop cüa nAng suAt các nhân t6 tng hcp (TFP) vào tang truOng GRDP cUa tinh 
lien tic tAng, giai doan nAm 20 11-2015, dóng gop elm TFP vào GRDP trung bInh 
19,34%, dn nam 2020 dóng gop cüa TFP thng len dat  46,06%. Tc d tAng dóng 
gop cüa TFP elm tinh Trà Vinh giai doan 2015-2020 dat  5,1% ('cao hon so vó'i tóc 
d5 tang náng sut các nhán td tdng hQp chung cza cá nzthc). 

- Cong tác quãn lj tai nguyen, bdo v rnOi trithng, phbng cMng thien tai, 
wngpho vo bien do, kki hiu va nwo'c bien dang dwic quan tam tkrchtçn Va dzt 
dwrc nhieu ket qua: Thrc hin tot cong tac quan ly dat ctai, lqp that trien khai thirc 

A P A S I 7 0 ( 0. hiçn cac nhiçm vi ra soat, dieu chinh quy hoach six ding dat den nam 2020, 1p  ke 
hoach sIr diing dAt 5 nAm (20 16-2020). CAp giAy chIrng nhn quyn sIr d%lng dAt dat 
99,35% din tIch. DAU tu xây drng 11 bAi rác trën dja bàn các huyn, gOp phn 
giâm thiu tInh trng 0 nhim môi trtthng. Thirc hin t6t thu gom, 4n chuyn va 

xlr 1 rae thai trén dja bàn, t) 1 chAt thAi rn tai  do thj duçic thu gom dat  98,1%, 
nông thôn dat  78,5%, thu gom và xIr l chAt thai y t dat  100%, chAt thAi nguy hai 
dat 99,26%. Cong tác quAn l tài nguyen môi trung duqc tAng cuàng, dc bit là 
vic ban hành và trin khai Chi th s 1 5-CT/TU, Chi thj s 48-CTITU elm Ban 
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thi.r&ng vçt Tinh üy v cãi thin cánh quan môi tru?mg. Du tu dua vào sCr dicing 20 
bãi rác; 02 nhà may xi:r 1 chit thai ran; 05 Jo dt rác dang hoat  dng vã 01 Jo dang 
d.0 tu; trên 70 dr an, nhiêm vii báo v môi trt.rOng, thIch irng vài bin di khI hu. 
Theo dôi chat ch cong tác bão v môi tru&ng di vói nhttng cOng trInh trQng dim; 
hin nay 100% khu cong nghip có h thng xü 1 rnthc thai t.p trung dat  tiêu 
chun môi truOng. T' 1 che phü rrng dat  4,04%. 

- Cdc hoyt dçng thông tin, truyn thông, bdo chi: Dixcic quân 1 chat chë, 
tác dng tIch cic dn mci mt cüa diii sang xa hi, duqc du 1u.n xa hi quan tam, 
tip nhân. Báo Trà Vinh din ti:r dua vao hoat dng. Hoat dng thông tin, truyn 
thông có thiu diii mOi, toàn tinh cO cac cci quan báo chI: Báo Trà Vinh (Báo in và 
báo din tü), Dài Phát thanh và Truyn hInh, Tap chI Khoa hpc Tru&ng Dai  hc Trà 
Vinh, Tp chI Van hçc Ngh thut - HOi Van hc Ngh thut; có Cng thông tin 
din tü cüa tinh, các dài truyn thanh cp huyn, tram truyn thanh cp xa. Thi 
luqng phát thanh, truyn hInh va krçing phát hành các báo thng (nám 1992 thai 
llrQ7lg phát thanh là 04 già/ngày, nay là 10 già 30 phit/ngày, Báo Trà Vinh chiè 

Vit nám 1992 phát hành 02 kj)/tun nay tang len 3k/tucn, Báo chiê Khmer 02 

tutn/01 /cj), nay là 02 k3)/tucn); dua Cng thông tin din ti'r cüa tinh di vào hoat  dng 
tir nãm 2009 vci 03 ngôn ngft (Viêt, Anh và Khmer); 09 dài truyn thanh huyn, 

106 Tram  truyn thanh xä, phixOng, thj trn... kp thai thông tin, tuyên truyn ph 
bin chü truong, nghj quyt cüa Dâng và chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc; c 

vu phong trào thi dua lao dng san xut, thüc dy kinh t - xã hOi  phát trin. Các co 

quan truyn thông trng buóc nâng cao cht 1ucng ni dung, tuyên truyn; 100% p, 
khóm ducic cung cp djch vi truy cp Internet, 100% khu vrc trung tam huyn, thj 

xã, thành ph duçic cung cp djch vi 3G, 4G. 

- Hoyt d3ng van hôa, van ngh, th dyc, th thao ngày càngphát triên, ddp 
sing nhu ciu rèn 1uyn than th và hwang thy van hóa cüa Nhân dan: Phong trâo 

toân dan doàn kt xay dirng di sang van hóa g.n vi xây dung nông thôn mâi tip 

tiic dixgc quan tam chi dao  thirc hin toàn din vâ rng khp. Dn nay toàn tinh Co 

739/756 p,  khóm van hóa, chim t' lê 97,75%, tang hon 10% so näm 2016; có 

8 1/85 xã van hóa nông thôn mói, chim t 1 95,29%, tang 67% so nãm 2016; có 
256.114/277.260 h dt chun "Gia dInh van hóa", chim t) 1 92,37%, tang gân 

6% so nàm 2016; 1.147/1.232 co quan, don vj, doanh nghip dat  chun van hóa, 

chim t' 1 93%. Cong tác báo tn phát huy các giá tn van hóa duçic quan tam chi 
dao thuc hiên tt, toàn tinh hiên có 01 bão vt quc gia, 05 di san van hóa phi v.t 
th& 32 di tIch c,p tinh, 16 di tIch c.p quc gia. Linh virc du ljch cQng duçic quan 
tam dâu tu, tc d tang truOng bmnh quân 1 8%/nàm. Hin nay, toàn tinh cO 150 co 
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sâluu tni du ljch véi 1.627 phông, 3.5 17 giuông, giái quyt vic lam cho 1.556 lao 

dng lam vic trirc tip tai  các co s& km trü và Co sO' mua sAm du ljch. 

Phong trào th dc th thao phát trin math,  s ngiiO'i tham gia tp 1uyn th 
dic th thao chim 34% dan s. Các thit ch van hóa - th thao duçic quan tam du 
tu, toàn tinh Co 01 Trung tam van hóa, 08 Trung tam van boa - th thao, 103 nha 

van hóa cp xà và 7.431 nhà van hóa ap, khóm. 

- Cong the chàm soc sá'c k/the cho Nhân dan du'çtc II ho'n: Näm 1992, toàn 

tinh có 91 Co sO' y t cong isp, vâi 960 giu&ng bnh, dat  10,61 giu?mg bnh1van 
dan. Da s co sO' khám cha bnh dã xung cAp trAm trQng, phuong tin phc vu 

cho cong tác khám chiia bnh thiu, lac  hu, hi.r hông nhiu. Tng s can b, nhân 

viên ngành y t có 1.5 12 nguO'i, trong dO có 153 bác si, 10 duqc si dai  bce, 50 duçic 

si trung hçc, 598 y si, s cOn lai  là can b khác; dat  1,69 bác si/van dan và 0,11 

duoc si dai hoc/van dan. 

Mng 1ui y t các cAp duc cüng c& tang cuO'ng, dn cui nàm 2021 100% 
s xA trong tinh dã dat  chuAn quc gia v y t xã, 100% tram y t xã có bác si lam 
viêc; chAt krqng khám chüa bnh, djch vi y t ducic nâng len, dam bào diu kin 
chäm sOc sO'c khOe cho Nhân dan. Xây dung mO'i bnh vin Da khoa 700 giuO'ng; 
t' l dat  25,46 giu&ng bnhIvn dan; dat  t' l 9 bác si/van dan, di ngü can b có 
trInh d dai  hçc, sau dai  hc nhu Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Thac si . . .va Bác 
si chuyên khoa Tai-Mfii-Hong, Räng-Hàm-Mt, MAt, Ni, Ngoi, San, Nhi va mt 
s chuyên khoa khác; 100% xã, phuO'ng, thj trAn có tram y t và có bác Si; 100% xã, 
phuOng, thj trAn dat  b tiêu chI quc gia v y t xä. Các chuong trInh mvc  tiêu y t 
quc gia, cong tác y hc dir phong ducc thirc hin cO hiu qua, thüc phông bênh 
cüa Nhan dan dirge nâng len, thrc hin CO hiu qua cOng tác phOng, chng djch 
beth nguy him, nhAt là djch Covid-19. Cong tác xã hi hóa 11th virc y t phát trin 
math, hInh thành thiu phông khám, bnh vin ngoài cong 1p chAt lugng cao. 

- T' l nguO'i tham gia báo him y t dat  96%, xã hi hóa 11th vrc y t có 
nh&ng chuyn bin tIch ci,rc; t' 1 tham gia bão him xa hi dat  16,03% hrc krqng 
lao dng trong d tui, trong do s nguO'i tham gia bào him xã hi tir nguyen dat 
3% lrc hrçing lao dng xã hi. 

- ChInh sách dan s, gia dInh và tré em duoc các cAp üy dãng, chInh quyn tp 
trung chi dao  thirc hin, dat  kt qua t& trén thiu mat; t' l tré suy dinh duO'ng duâi 
5 tui giãm tü 46% näm 1992 xung cOn 5,3% näm 2021; t' 1 tré dugc tiêm chüng 
mO' rng hang näm dat  tir 98% trO' len. 

- Th(rc himn có h4u qua cOng tdc xóa dói, giám nghèo, giãi quyt vic lam, 
chInh sách dói vO'i ngiroi CO cong và bão tr'ixa h3i: Sau khi tái 1p tinh, Trà Vinh 
cO gAn 20% ho dói, 40 % h, nghèo. Qua 30 näm phAn dAu trên co sO' các chü tnrong, 
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chmnh sách cüa Dãng va Nhà nuóc, sr quyt tam cüa các cp üy dãng, chinh quyn, doàn 
th, sr n 1irc vuon len cüa cac h nghèo, ngui nghèo. Dn nay, Trà Vinh không con 
ho doi, t lê ho ngheo giãm cOn 0,56% nàm 2021, t' 1 h ngheo dan tc Khmer giãm 
cOn 0,89% (giãm 2,32%); theo tiêu chun mOi, toàn tinh CO 10.207 h nghèo, chim 
3,56% so vci tng s ho dan cu, h nghèo dan tc Khmer có 6.483 h, chim 7,19% 
so viii h dan tc Khmer, h cn nghèo là 17.2 15 h, chim t' l 6% so vci tng s 
ho dan cu. 

- Mang luci giáo dic ngh nghip và các thit bj dy ngh duçic dAu tu; 
chi.rong trInh, nOi  dung dào tao  duçic cp nht, di mOi: dn nay, toàn tinh CO 17 co 
sO day ngh cong 1p và nhiu doanh nghip tham gia day ngh; các chInh sách h 
trçl, dào tao  lao dong dat  dugc nhiu kt qua, t' 1 lao dng dugc dào tao  trng buOc 
duqc nâng len, tü 7,07% näm 2001 dn cui nãm 2021 cO khoâng 68,7% lao dng 
qua dào tao,  hang näm giài quyt vic lam cho trên 22.000 nguOi, dua lao dng di 
lam có thOi h?n & nuOc ngoài tü 200 - 500 lao dng/näm, kéo giám t' l that nghip 
tir 6% näm 1992 xuEng cOn 2% vào nãm 2021. 

- Thrc hin t& chInh sách cüa Nha nuOc, dng th&i buy dng ngun 1irc xã 
hi chäm lo cho gia dmth chInh sách; 99% h gia dlnh chInh sách có müc sng b.ng 
hoc cao hon mi'rc sing trung bInh ngu&i dan noi cu trü; 100% xã, phuOng, thj trn 
lam tt cong tác thucmg binh, Iit Si; t chüc l phong t.ng và truy tang danh hiu 
vinh d%r Nba nuOc Ba mc Vit Nam anh hung cho gn 800 mc. Di d&i, xây dumg 
mOi nghia trang 1it si tinh, các nba bia ghi ten lit si. Quan tam thrc hin t& các 
chInh sách di v&i các d6i tuqng bão trçl xã hi, h nghèo, h c.n nghèo; chãm soc, 
giüp di nan  than nhim chat dOc  da camldioxin. 

- Thrc hin cOng tác bào v và chäm sOc bàmç, tré em có hoàn cành d.c bit 
du&i moi hIth thuc dat trên 98% (näm 1992 dat  42%). TInE hInh tré em vi pham 
pháp 1ut ngày cang giâm, han 90% tré em có hoàn cãnh dc bit duçc di hçc. Khi 
mOi tái 1p tinh chi có 01 trung tam báo trçl xâ hOi,  tip th.n và chäm soc 62 di 
tucmg. Hiên nay, toàn tinE có 04 CO SO bâo trçi xã hi cong 1p và ngoài cong lip; 
trc c,p xa hi hang tháng cho 37.595 di tung bão trg xâ hi và h trq them hang 
tháng cho 458 ngu&i tü 60 tui trO len thuc h nghèo khOng cO ngu&i phiing duOng 
tir ngun Qu5' an sinh xã hOi  cüa tinE, hang näm cp khoáng 26.000 the báo hiém y 
t cho di tuçing bào trçi xâ hi. Dc bit trong 02 nàm 2020-2021, qua thirc hin 
Nghj quyt s 42/NQ-CP và Nghj quyt s 68/NQ-CP v h trq ngu&i lao dng vâ 
nguñ sir diing lao dng gp kho khän do dai  djch Covid-19, tinE dã h trçi cho 
454.205 luçit di tuçlng, v&i tng kinh phi trên 601 t dng. 
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4. ChInh sách cüa Dãng và Nhà nirrc v dn tc, ton giáo luôn thrçrc quan 

tam và trin khai thc hin tt 

Khi tái 1p tinh nAm 1992, dài s6ng trong ding bào dan tOc,  ton giáo con nhiu 
khO khn, dai bO phn nguii dan thuOc thành phn lao ctng trên linh vrc nông 
ngJiip, t 1 h ngheo trong ving dng bào Khmer chim 50% so tng s6 hO nghèo 
chung, hang ngàn hO Khmer thiu dói giáp hat  phái cüu t& Cong tác giáo dc trong 

vüng ding bào dan tOc  gp không It khO khàn nhu thiu giáo viên dy song ngü 
Khmer, thiu giáo viên trInh dO cOn h?n ch& hQc sinh Khmer cli hQc chim 28,29% 
so vsi hc sinh toàn tinh, hon 09 nguYi mcci cO 1 ngu?ii di h9c; s6 h9c sinh bO hQc 
hang näm tr 7 - 10%; t5 l hO Khmer sir diing nuóc hcp v sinh dat  duâi 50%, 5ir 

dicing din chi dat  10%. 

Thc hin Chi thj s 68-CT/TW ngày 18/4/1991 cüa Ban Bi thu Trung ucmg 
Dãng khóa VI v Cong tác ô vüng dng bào dan tOe  Khmer, Ban Thi.rmg vi Tinh 
üy Trà Vinh dA ban hành Nghj quyt s6 O1-NQ/TU ngày 13/10/1992 v cong tác 
trong vüng dng bào dan tOe  Khmer, Nghj quyt s 06-NQ/TIJ ngày 10/10/2003 v 
phát trin toàn din vOng dng bao Khmer, Nghj quy& s 03-NQ/TU ngày 
09/9/2011 ye phat tnen toan diçn vung cong bao Khmer giai doan  2011-2015; Ket 
1un s 01-KL/TU ngày 16/6/2016 v tip tic thirc hin NghI quyt s6 03-NQ/TU; 
K hoach  s6 81-KHITU ngày 23/4/2018 v th?c hin Chi thj s 19-CT/TW ngày 
10/01/2018 cüa Ban BI thu Trung uong Dãng v thng cung cong tác & vmg d6ng 
bào Khmer trong tInh hInh mói, Nghj quy& s6 06-NQ/TU ngày 08/10/202 1 v tip 
tic phát trin toàn din vüng dng bào dan tOc  Khmer giai don 2021-2025, djnh 
hu&ng dn nãm 2030. Qua trInh thrc hin các Nghj quy& eüa Tinh üy gn v&i cac 
chuong trmnh, mic tiêu quôc gia, dâu tu xây drng k& câu ha tang (146 nhà hOa tang 
& 140 dim chüa và 06 dim cim dan cu có dông ding bào Khmer cu trii; 87 tr?m 
cap nixâc sinh hoat; 975 cong trInh ha tang.. .v&i kinh phi hang ngàn t' dng), h 
trq san xut, nhà &(xay drng và bàn giao trên 41.000 can nhà theo Quy& djnh 134 
va 167 cua Thu tucmg Chmh phu); ho trçl dat a cho tren 2000 h9, dat san xuat cho 
tren 1.000 hO;  h trçY dào tao  nghê, giâi quyêt vic lam; vn uu dAi d phát trin san 
xuât, các chInh sách tr giá, tr cuóc v&i kinh phi hang ngàn t' d6ng; du tu xay 
dirng mâi 07 trll&ng ph thông dan tOc nOi trüâ tht ea CáC huyn có cong dng bâo 
Khmer (Tra Cu, Cau Ngang, Cau Ke, Tieu Can, Chau Thanh, Cang Long, Duyen , , ,. , . . . Hai) va truong Dan tçc nçi tru cap tinh (tal Thanh pho Tra Vrnh); so phong hçc 
duqc kiên c hóa chim t' i 87,99% vâ các xA trong vüng dan tOe  Khmer có truOng 
mu giáo dat  t 1 100%; 99,51% hO dan tOe  Khmer duçic sà diing nu&c hcip v 
sinh; t l h Khmer sr diing din thu&ng xuyên, an toàn dat  97,6%; xây drng 150 
nhà hOa tang.... tip tiic cing c6 và phát trin Trix&ng Trung cp Pali Khmer, Tnthng 
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Trung cp ngh dan tic noi ti-u (nay duçcc sap nhp và thành 1p Trithng Cao dng 
Ngh)... Tü do, kinh t - xã hi trong vüng cO dOng dông bào Khmer phát trin, d?yi 
sing duçic nâng len, kéo giám t l h nghèo trong dng bào Khmer tü trén 50% 
vào nàm 1992 xung cOn 0,88% vào cui nám 2021; bàn sc van hóa diicic bão tn 
và phát huy. Thirc hin t& các Chrning trInh, K hoch cüa Tinh üy trin khai các 
Chi thj, Kt lun cüa Ban Bi thu "Vi tang ctràng cong tác ngu'ài Hoa trong tInh 
hlnh mó'i ", "ye xây dmg ltc lu'o.xng ct can và phát huy vai trô ngteài có uy tin trong 
cong dng ngwài Hoa ". Dng bào các dan tic thiu so trong tinh tin tuâng vào chü 
truung, thrOng li cüa Dâng, tIch cc tham gia phát trin kinh t - xã hii, nht là 
d.0 tu san xuAt, kinh doanh, dóng gOp xây dimg các cong trInh van hóa, giáo diic. 

Dãng b luôn quan tam xây drng h thng chInh trj trong vüng dng bào 
Khmer. Dáng viên là nguOi Khmer näm 1992 chi có 667 dng chI chim khoâng 
6,74 % tng s dáng viên cüa Dáng b, dn nay dâ có 7.506 dãng vién dan tc 
Khmer, chim 16,74% trong tng s dãng viên toàn tinh; can b Khmer duçic dào 
tao, d bat và b trI cong tác 0 các ngành, các cp ngày càng nhiu (dOi ngü can b, 
cong chüc Khmer trong h th6ng chInh trj chim gAn 19.97% so ting sé chung, có 

01 dng chI Phó BI thu Tinh üy, 05 dng chi Tinh üy viên; có gn 200 dng chI có 
trInh di sau Dai  bce, 3.000 Di hçc...). ChInh sách di vOi dng bào Hoa di.rçc 
quan tam lãnh dao  thirc hin tt, dng bào tin tuOng vào chü truong duOng 1i cüa 
Dãng, an tam du tis san xut, kinh doanh và thrc hin tt nghTa vi cong dan; s 
luçing dàng viên, can b, cong chüc nguOi Hoa thng hon nhim kS'  truOc. 

- Tao diu kiên cho các t chüc ton giáo duçic cOng nh.n hot dng dung hin 
chi.rong, diu 1 và quy djnh cüa pháp lust, dáp üng thu cu sinh hoat  ton giáo chInh 
dáng cüa nhân dan. H trq kinh phi hot dng do sir, di hi, süa chfta co sO thO 
tr; dng viên chirc s.c, chirc vic và tin d các ton giáo tich circ tham gia phát trin 
kinh t, thuc hin chinh sách an sith xã hi, tü thin, than do. Toàn tinh hin có 
377 co sO cüa các ton giáo: Pht giáo (Nam tong và Bc tong), Cong giáo, Cao dài, 
Tin Lành,Tinh do cir si Ph.t hôi Viêt nam, Hi Giáo, Tui An Hiu Nghia, BCru Son 
KS' Huong... vOi khoâng 5.000 chüc sc, churc vic, nhà tu hành, s lugng tin d ton 
giáo chim trên 59% dan s chung toàn tinh. Doàn kt dan tOe,  doàn kt krong - giáo 
duge cüng c và phát huy t&. 

5. Thiyc hin có hiu qua nhim vii quc phông và an ninh, gifr vfrng n 
dnh chInh trl,  trt tir an toàn xã hi 

- Lãnh dao thuc hin cac chü truong, duOng 1i cUa Dãng, chInh sách, pháp 
lust cüa Nhà nuOc v kt hçp phát trin kinh t - xã h,i vOi tang cuOng tim lirc 
quc phOng - an ninh, xây di,rng khu virc phong thu ngày càng vüng chc; hang näm 
s xã, phuOng, thi trn vüng math v quc phOng - an ninh dt 98,3%. COng tác bi 
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di.rOiig kin thi'rc quc phông - an ninh, tuyn quân, tuyn sinh quân sir hang näm du 
dat chi tiêu, chat 1uçng dugc nãng len. T chüc dat  yêu cu các cuôc din tap cp 
tinh, huyn và xA (tng s 117 cuic/5 näm qua). Lrc lucing ththng trirc, dan quãn tix 
v va dçr bj dng viên duçc xây drng bão dam yêu c.0 v s lucing và ch,t lucing 
(1irc luçmg thrnmg trrc bâo dam 100% biên ch; dan quãn tir ye dat 1,58% so vói dan 

s, t 1 dang vien 26,5% (tang 2,5% so vó'i 5 nàm trtthc); dir bj dng viên duçic phüc 

tra, däng ks', quãn 1, xp ngun dat  99,8%). Lrc krcing biên phông duqc cüng cá, 

tang cung, lam t& thiem vi,i quân 1, báo ye vng chc chü quyn, an ninh, trt tr 
khu vrc biên giOi bin cüa tinh, tham gia càng viii dja phucmg xây dmg, cüng c c 
s& chInh trj, phát trin kinh t - xã hi, giüp dan xóa dói, giám ngheo. 

- Phong trào toán dan báo ye an ninh T quéic Co buOc phát trin, huy dng cà 
h thng chInh tij vâ toân dan tham gia vào các chucing trInh quc gia phOng, chng 
ti pham, t nan  xâ hi. Hoàn thành D an dua Cong an chInh quy v xã (dà b tn 
300 dng chI); nâng cao chtt h.rçmg Cong tác nm tInh hInh, tIch circ tham mini cho 
cp Oy, chInh quyn các cp giái quyt n djnh tInh hInh an ninh nông thôn, bâo 
dam an ninh vüng dan tic, ton giáo, noi tp trung dong cong nhân; bâo ye an toàn 
tuyt di các m%lc tiêu, bâo ye các hôi nghj, sir kien van hóa chinh tn cüa tinh; cong 
tác bão dam trt tir, an toán giao thông dat  miic tiêu ba giãm (näm 2016 giám 25 vi, 
nam2017giâm25 vi,näm2018 giâm 18 vi, näm2019 giâm20vii,nam2020giam 
25 vii, nàm 2021 giãm 03 vii). 

- Cong tác giâi quyt khiu nai,  t cáo duçic tang cisOng, phát buy t& tác diing 
bOa giái co sâ và hmnh thüc di thoai tri,rc tip vi ngui dan, thiu vii viec  khiu 

kien phixc  tap,  kéo dài duçic xi:r l', han  ch don thi.r tn dpng và phát sinh mâi. 

- Tip tic thirc hien  cong tác câi cách tu pháp theo Kt lun s 92-KL/TW 
cüa B ChInh trj; cüng c& kin toàn t chirc, b may TOa an nhân dan và Viên Kim 
sat nhân dan. Hoat dng diu tra, truy t xét xr, thi hành an ducic thirc hien diing 
quy djnh pháp 1ut, không xây ra oan, sai và bO lçt tOi  pham. Cong tác tuyên truyn, 
ph bin giáo dic pháp lut duçc tang cu?ing, chit luqng trçi giüp pháp 1 có nâng 
len, tao  sir chuyn bin v thirc tuân thu pháp lust  cho di ngü can b, cong chüc, 
vien chirc và nhân dan. 

- Lirc luçmg biên phOng phát huy tt vai trO nOng ct, chuyên trách trong quan 
1 báo ye chü quyn an ninh khu virc biên giài bin. Giái quyt kjp th&i, hiêu qua 
các vii viec nay sinh v trât tr xã hi, xây dirng nn biên phOng toàn dan ngày càng 
vUng manh  v mci m.t. 

- Cong tác di ngoi ngày cãng di vào chiu sâu và mang lai  hieu qua thit 
thrc cho phát trin kinh t - xã hi cüa tinh: Tang cirông kt ni, gii thieu tim 
nãng, 1çi th cüa tinh gop phn kêu goi du tu nuâc ngoai vào tinh. Chip hành 
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nghiem các quy djnh v quãn 1 thng nht cac hot dng di ngoi, quãn 1 doàn 
ra, doan vào. Tang cu&ng cong tác di ngoi nhân dan và cong tác v.n dng nguôi 
Trà Vinh dang djnh cu a nuóc ngoài hux9ng v qué huong, d.t nrnrc. Den nay, có 
25 t chi'rc phi chInh phü nuâc ngoài dang k hoat  dng  t?i  tinh; nàm 2021 có 07 t 
chüc phi chInh phü nithc ngoài cam kt thrc hin 21 chixong trInh, dr an (tang 05 
chuong trInh, dr an), ngun vn cam kt tài tr là 16,2 t' dng (tang 11,7% so näm 
2020), giá trj giái ngân là 13,6 t' dng. 

6. Dan chü xã hôi chü nghia ngãy càng dirçrc phát huy, khi di doàn kt 
toàn dan tc dirçc cüng c và tang ctrYng 

- Tuyén truyn, giáo dic ph bin kjp thai các chU truo'ng, duàng Ii cüa 
Dáng, chInh sách, pháp luât cüa Nba nuac dn can b, doàn viên, hi viên và Nhân 
dan; dng viên và t chüc tt các cuc vn dng và phong trào thi dua yêu nuâc; 
Quy ch dan chü trong cac loai hInh t chirc & co sâ duçic phát huy và nhân rng. 
Nhn thirc, giác ng va nim tin cüa Nhân dan d6i v&i Dáng b, chInh quyn và các 
t chüc trong h thng chInh trj diuçrc nãng len; sir doàn kt và dng thu.n cüa Nhân 
dan trong vic thirc hin các chü trucmg, &r&ng li cüa Dàng, chInh sách pháp lust 
cüa Nba nuOc, cac chucmg trInh, k hoch hoat dng cña Mt trn T quc và các 
doan th tip tic duçic cüng c tang cu&ng và phát huy hiu qua; vai trô và sue 
manh cüa Nhân dan tip tiic duqc phát huy, vj th cüa Mt trn T quc, các doàn 
th tüng bithc duçc nâng len. Dai  b phn Nhân dan trong tinh dà chp hành, thirc 

hin t& các chñ truong, du&ng 1& cüa Dáng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuOc, 

tIch cvc  tham gia các phong trào thi dua yêu nu&c do các cp üy Dâng, chInh quyn, 
doàn th phát dng, huOng vao thirc hin th.ng lqi mvc  tiêu phát trin kinh t - xã 

hOi, cñng c quc phông - an ninh cüa tinh. 

- Mt trn T quc và các t chüc chInh trj - xâ hi, các hi quAn chüng có 
nhiu n lrc di mâi nii dung, phuong thirc hot dtng; thrc hin 8.384 cuc giám 
sat, 2.400 cuc phãn biên xã hi, dóng gop xây drng 1.400 van bàn cüa chInh quyên 
các cp, t chüc hon 150 cuc di thoi v&i ngu&i dung du cp ñy, chInh quyn 

các cp (vài han 13.000 lwçrt ngwài tham dv), th%rc hin vic gop kin xây dirng 
Dãng, chInh quyn, sâu sat co sâ; quan tam bào v lçii Ich hçcp pháp, chInh dáng cüa 
doàn viên, hi vien và than dan; tIch circ tham gia thirc hin các phong trào hành 
dông cách mang cüa dia phuong, các chInh sách an sinh xã hii, dc bit là các bin 
pháp phOng, chng djch Covid- 19. Các cuc vn dng, các phong trào cüa M.t trn 
va cac doàn th dA khoi dy duçcc dng 1rc, quyn lam chü cüa nhân dan, to dng 
thun xä hi, tang cuông khi dai  doàn kt toàn dan tc trong tinh. Qua các phong 
trào, dä phát trin 53.666 doàn viên, hi vien, dn nay toàn tinh có 838.291 doàn 
viên, hôi vien, dt t 1 93,2% dan s trong diu kin t.p hcip. 
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- Dan chü trrc tip, dan chü di din tip tiic &rcic phát huy theo phuo'ng châm 
"Dan biê't, dan bàn, dan lam, dan kkm tra, dan giám sat, dan thy htthng", quyn 

lam chi cüa ngui dan, cüa can bO,  cong chic, viên chüc, nguôi lao dng dirc phát 

huy; t' 1 cr tn tham gia b.0 Cu di biu Quc hi, Hi c1ng nhân dan các cp, bu 

Tru&ng ban nhân dan p, khóm dat  t l cao 'tfr 98% ã'ên hoii 99%,). Ngi.thi dung 
d.0 cp üy, chInh quyn thirc hin có nn np vic tip xüc, dé.i thoai viii cong dan, 
1&ng nghe, tip thu, giái quyt kjp th?i nhQng buc xi1c vâ nguyen v9ng chinh dáng, 
hçip pháp cüa nhân dan. 

VOi nhttng thành tich xut sic, tiêu biu nii bitt  nêu trên, tInh tr khi tách tinh 
dn nay, Nhân dan và Can b tinh Trà Vinh dã di.rçrc Chü tjch ntthc phong tang danh 
hiu "Anh hIrng Lao dc5ng" trong thôi k' di mói cho 04 ttp th và 01 cá nhân, 
phong tang và truy tng 3.364 Ba mc Vit Nam anh hung, 320 Huân chumg Dôc 
1p cac hang, tang thu&ng 728 Huân chucing Lao dng các hang và Thu tithng ChInh 
phü ban hành quyt djnh ttng 1.859 B&ng khen Thu tucng Chinh phü, tng 86 Co 
thi dua, cong nhn 36 Chin sT thi dua toàn quc. Ngoài ra, Chü tjch Uy ban nhân 
dan tinh dà ban hành quyêt djnh tang 729 CO thi dua xut sic, t.ng 33.200 Bang 
khen, cong nhtn trén 5.329 tp the Lao dng xu.t sac, 4.967 chiên si thi dua cap 
tinh, tang 17.400 b&ng khen chuyên d& dot xut, 

III. NHtJ'NG BAI HOC KINH NGHIM QUA 30 NAM XAY DçNG 
vA PHAT TRIEN 

VOi truyn thng doàn kt thng nh.t glita Dãng b, quân, dan Trã Vinh, 
sau 30 näm tái 1p tinh, tinh Trà Vinh n lirc khc phiic nhing khó khan trong 
nhtng ngày du tái 1p tinh, quyt tam dua kinh t xã hi tinh nhà phát trin toàn 
din và dâ dat  thrçic nhUng thânh tiru rat quan trQng: Kinh t phát trin nhanh, quy 

mô kinh t tang len gp thiu ln so vOi lüc mOi tái 1p tinh, van hóa - xä hii có nhiu 
tin b; kt cu ha t.ng duqc xây dirng lam tang tim lirc và tao  diu kin phát 
trin nhanh han, dOi sng cüa Nhân dan tip tic câi thin. Quc phông, an ninh 
chInh tn, trt tir an toàn xâ hOi  thrgc gi vüng. Cong tác phông chng tham nhQng, 
lang phi, thirc hành tit kim dat  kt qua. Vic trin khai thirc hin hQc tp Va lam 

theo tw ttthng, dgo d&c, phong cách Ha ChI Minh, gn vói thrc hin Nghj quyt 
Trung hang 4 (khóa XI, khóa XII) v cong tác xây d1rng, chinh dn Dáng duçcc 
trin khai nghiêm tüc, tao  nhiu chuyn bin tIch circ trong nhn thüc và hành 
dng cüa can b, dáng viên và Nhân dan. Nang lirc lânh dao,  suc chin du cüa 
cp üy, t chüc dâng và hiu hrc, hiu qua quãn l cüa chInh quyn ngày càng cao; 
vai trô cüa Mt trn T quc vâ các doàn th duqc phát buy, Nhân dan doàn kit, 
xã hOi  dng thun. 
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Dqt dwçic nhfrng thành tru nhw trên, link dác kIt nhfrng bài h9c kinh 
nghim nhw sau: 

M5t là, trin khai, van diing có hiu qua các ch trucmg, dthng 1i cüa Dãng, 
chInh sách, pháp luât cüa Nha nuâc phü hçip tInh hInh thirc t cüa tinh. Trong lânh 
dao, chi dao va t chüc thiic hin da tp trung, quy& 1it, xác djnh duçic các nhim 

.9. , I P 1 P A A 1 9 vii va giai phap chu yeu, cac chuang trinh, dir an trQng diem de huy dçng va sir 
diing có hiu qua các ngun lirc. Phát huy tM da tinh th.n tir lirc t%r cu&ng, chü dng 
khai thác và phát huy các tim näng, th manh  cüa tinh, dng thai tIch crc tranh thu 
sr chi dao  cüa Trung uong, sr h trci cüa các b, ban, ngành, các tinh, thành trong 
khu vrc va cà nuOc, sr dng lông cüa 1rc luqng doanh nghip, cüa Dãng b, Nhân 
dan trong tinh và cüa xâ hi d du tu phát trin. 

Hai là, cong tác xay dimg Dâng b và h thng chInh trj trong sach,  vüng 
manh dãc biêt dime coi trong. He thng chInh trj ngày càng hoat  dng hiu hrc, hiu 
qua, hu&ng v Co s&, phiic vi Nhân dan ngày càng t& hm; doàn kt, thng nht 
trong Dáng và các tng lop nhân dan luôn dirge tang cu'mg; doàn kt, g.n bó các 

dan the, ton giáo trong tinh luôn duoc cüng c& phát huy dan chü, tao  sir dng thun 

trong nhân dan. Khoi dy nim t11 hào v truyn thng cüa qué hi.rong, chI, khát 
vçng viscin len cüa can b, dàng viên và cüa toàn dan, d cftng nhau n hrc, phtn 
d.0 vi sr phát trin cüa tinh. 

Ba là, quan tam xây d%rng di ngft can b, chU trQng vic xây drng di ngü can 
bO tham muu và ngu?ñ dirng du các ctp, các ngành cO chuyên mon giôi, có phm 
chat t&, có uy tin, ngang tm thim vii, dam nghT, dam lam, dam chju trách nhim; 

cO k' lust,  k ciscmg, sau sat, gtrcng mu, nói di dôi vâi lam. 

Bn là, trong lãnh dao,  chi  dao,  diu hành trong tirng giai doan luôn xác djnh 

rô nhim vii trcng tam, da phá d có sr tp trung chi dao  và dn süc thirc hin; giao 
nhim vii cii th cho tfrng cp, tfrng ngành. Dông thai, thu?mg xuyén theo dôi, kim 
tra, giám sat, don de thirc hin, giãi quyt kjp thai nhftng khó khàn, vu&ng mc. 

Nám là, có str phi kt hgp cht chë gifta nhim vii phát trin kinh t - xâ hOi 
di dôi vói bâo dam quc phông - an ninh và luôn g&n lin vic gift gin và phát buy 
cac giá trj van hóa, truyn thng ljch sft tt dçp cüa Dãng b, quãr dan, dng bào 
các dan the trên diia bàn tinh; thuc hiên tht cong tác bâo v tài nguyen, môi tru?Yng, 
chinh sách an sinh xã hi, chinh sách dan tc, ton giáo; gift vftng n djnh chinh trj 

xähôi... 

IV. PHAT HUY TRUYEN THONG CACH M4NG, TRUYEN 
THONG BOAN KET, QUYET TAM PHAN BAU BIXA TRA VINH TRa 
THANH T!NH PHAT TRIEN TRONG NHOM BAU CUA KHU VC 

BONG BANG SONG CIYU LONG 
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Trâi qua 30 nm xay dmg và phát trin, v&i xut phat dim v kinh t - xâ 
hi thâp, kêt câu ha tang chua dáp ng yêu câu cho phát triên nhanh và ben vng, 

A . P A * A 7 A - P that la trong dieu kiçn bien doi khi hau,  nucic bien dang; tnnh dç) cua dQl ngu can 
b, cong chüc và chit lucmg ngun than lirc chua dáp 1mg yêu cu phát trMn va hi 

nhp kinh t quc t; t l h nghèo con cao; sir ch6ng phá elm các th 1%rC thu djch 
s có nhftng tác dng ctn tInh hInh an ninh chInh tn. Nhung vâi truyn th6ng doàn 

k&, tinh thn tier 1c, tr cung, n 1irc khc phic nhttng khO khan cüa nhUng ngày 
du tai 1p tinh, Dãng bô và Nhãn dan tith Trà Vinh dA chung sue, chung lông, 

A * p • quyet tam thc hien dat  duçic thieu thanh tru quan tr9ng, do la cci so de Tra Vmh 
h A P A A I P tiep them sue mnh, phan dau dua Tra Vrnh dat  chuan Nong thon mcii truoc nam 

7 F * A F A 7 A A 7 2025, la tmh phat trien trong thorn dau cua khu vrc dong bang song Cuu Long 
trrnc nAm 2030, vOi mOt  s6 thim v1 trçng tam ci th thu sau: 

Mt là, tang cuing xây d1rng Dãng b và h th6ng chInh trj trong sach,  v&ng 
mnh, tith gcn, hiu hjc, hiu qua; xây dmng di ngü can b, dãng vién, thAt là di 
ngü can bO lãnh dao,  quãn 1 tü tith dn cci S1 dü phAm chAt, dao  dlrc, näng lirc va 

uy tin, ngang tAm nhim vii, g.n bó mt thi& vOi than dan; ngàn chn, dAy lüi sr 
suy thoái v tu tthng chInh tn, dao dire, 16i sang, thttng biu hin "ty diên bién ", 
"ty chuyn hóa" trong ni b. Phát buy dan chU xA hOi  chü nghia và sire m?nh dai 
doàn k& toàn dan tc, chI t1r l%rc, tier cung và khát v9ng vuon len cüa con ngu?ii 
Trà Vinh. 

Hal là , tp trung huy dng cac ngun 1irc, khai thác t& các tim nAng, tn ding 
lçn the de Tra Vrnh trci thanh mQt trong thung trnh trQng diem phat tnen kith te 
biên elm vOng Dông bang song Clru Long. Phãn dâu dt toe d tang truông GRDP 

A •
o 0 * bmh quan hang nam 10/o - 11 /o; den nam 2025, GRDP brnh quan dau ngi..rcn dat 

4.300 USD; trçng cong nghip - xây dirng chirn 46,16% GRDP; thucing mai - 
dch vi chMm 30,09% GRDP; tng v6n du tu toãn xA hi bInh quân 5 nm dat 
160.000 t' dng; t' 1 do thj boa dn nam 2025 dat  33%; thu ngãn sách tang bInh 
quân hang nam 12%/nãm. Tp trung tái cci cAu kinh t nông nghip theo huâng pbát 
trien san xuat nong nghiçp hang hoa, nong nghtep cong nghc cao, tap  trung vao cay, 
con gi6ng cO chAt iuqng cao, thIch irng vài bin d& khi hu, khâ nang canh  tranh 
tren th1 truong. Phan dau Tra Vith dat  chuan nong thon mcii vao truoc nam 2025. 

Ba là, tp trung dào to, nâng cao chAt lucing ngun nhân 1irc, thAt là ngun 
than 1rc trong h thng chIth tn,  ngu6n than 1c khoa hçc - cong ngh, ngu6n 
nhân hrc trong cac doanh nghip dáp Ung yêu cAu di mâi và hi nhp qu6c t. Thc 
hin t& cong tác y t, chinh sách dam bâo an sinh xã hi; tang cuOng quãn l tài 
nguyen, bâo v môi trtthng, phOng ch6ng thiên tai, bin di khi hu, nurc bin dãng. 
Dn näm 2025, t 1 lao dng nông nghip cOn 35% trong thng lao dng xâ hOi; tr 



21 

l lao dng qua dào tao dat 70%; t' 1 that nghip duâi 2%; 10 - 12 bác sT/i van 
dan; 30 giubng bnhI1 van  dan; t l bao phü bão him y t so vâi dan s dat  95%; 
t l nghèo da chiu giám bInh quân tü 1,5 — 2% dn cui näm 2025; dan cu thành 
thj duoc str diing nuóc sach,  hqp v sinh dat  99,5%; dan cu nông thôn dat  99%; t' 
l che phü rrng dat  4,2% din tIch tr nhiên; t' l chat thai nguy hai  và chat thai y 
t duoc thu gom, xü l dat  99,5% - 100%; t l rác thai rn sinh hoat do thj duqc 
thu gom va xü 1 dat  trên 98,5%, nông thôn dat  tr 78 - 80%. 

Bn là, dy manh  câi cách hành chInh, thñc dy di mi sang tao,  1mg di,ing 
manh me khoa hçc - cong ngh, nht là thành tiru cüa cuOc  cách mang cong nghip 
l.n thu Ui, tao  dng 1irc mói cho kinh t phát trin nhanh và bn vüng. Xem khoa 
h9c - cong ngh, di mi sang tao  là khâu dt phá trong phát trin kinh t - xã hi. 
Tp trung nâng cao chi s náng 1rc canh  tranh c.p tinh (PCI); chi s cái each hành 
chInh (PAR Index); chi s hiu qua quân trj và hành chInh cong cp tinh (PAPI); 
chi s hài lông cüa ngu1i dan, t chlrc di vói sr phic vi cüa Co quan hành chInh 
nhà nurc (SIPAS); chi s sn sang cho phát trin và 1mg ding cong ngh thông tin 
và truyn thông (ICT Index). 

Nàm là, phát trin kinh t di dôi vcii bão dam quc phông - an ninh; gi vQng 
n djnh chInh trj, trot tr an toàn xâ hi d nhân dan, doanh nghip an tam dAu ti.r 

san xut, kinh doanh. Tp trung cling c th tr.n quc phông - an ninh vtrng manh, 
giU vüng an ninE chinh trj và trt tir, an toàn xã hi, giái quyt Co hiu qua nhüng 
v.n d blrc xüc trong can b, dãng viên và nhân dan, không d xày ra "dkm nóng"... 

Nhtrng thãnh tru to lan dat  duqc sau 30 nàm tái Ip, di mói và phát triên là 
kt qua cña elm sir v.n diving sang tao  các chü truong, duang li cüa Dãng, Nba nuàc 
vào diu kiin thirc tin cüa Trà Vinh, cüng vâi tinh thin doàn kt, tir lc, tr cuO'ng, 
quyt tam phn du won len cüa Dâng b, chInh quyn và nhân dan tinh Trà Vinh. 
Trithc thai co, vn hOi  mài, Dãng b, chInh quyn và Nhân dan CáC dan tc tinE Trà 
Vinh tip tic giü gin doàn kt thng nht thirc hin tt tinh th.n Nghj quyt Dai  hi 
Dàng b tinh Trà Vinh ln thlr XI nhim k' 2020-2025, do là "Tçp trung xáy c4rng 
Dáng b và h thng chInh trj trong sgch, vfi'ng mgnh; nâng cao nàng hrc ldnh dgo 
cia Dáng bô, hiéu lrc, hiu qua quán lj cia b5 may nhà nzthc các c4o, phát huy 

dan chü xà hi chi nghla và thc manh dgi doàn ke't toàn dan tc, chI tt lyc, ty 

cirô'ng và khát vçrng vu'on len cüa con ngtrài Trà Vinh; chi trQng khoa hQc - cong 

ngh và di mO'i sang tao, th'zg dyng thành ttu cüa cuc cách mgng cOng nghip 
lcn thi' tir, huy d5ng ti da các ngun lyc, dcu tie ke't cá'u hg tcng gan vói lien ke't 
vIing, thüc dy phát trié'n nhanh và bn vüng theo hzthng xay dyng Trà Vinh trà 
thành mç3t trong nhitng tinh trQng dim phát trkn kinh té' bkn cia vüng Dng bcng 
sOng Ci'ru Long. Gn tang tru&ng kinh té' vái giü' gin và phát huy bàn sac van hóa 
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các dan tç5c, xáy dirng con ngithi, náng cao phtc lcri xâ h.5i và chá't hto.rng cw5c  sang 
cza nhán dan, báo v mói trwàng. Tang czràng tim lc quc phông - an ninh, gii 

• A A A' A • 2 A virng an nznh chinh tr!, trgt tt, an toan xa hQl. P/ian dau Tra Vinh dt chuan Nong 

1/ion mói trithc nám 2025, là tinh phát 1rièn Irong nhóm dEu cáa khu vrc doug 

bang song Ci?u Long trithc nám 2030", gop ph.n cñng cã ntrc xây drng mt niróc 

Vit Nam "dan giàu, nu'àc mgnh, dan chz, cong bcng, van minh". 

BAN TUYEN GIAO T!NH UY TRA VINH 
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