1. Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn “Tình hình phân phối và phân hóa giàu
nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” .
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Thanh Tân

Cá nhân tham gia: GS.TS Nguyễn Ngọc Long, PGS.TS Trương Giang Long,
PGS.TS Vũ Tình, TS. Nhị Lê, TS. Nguyễn Đức Đạt, TS. Nguyễn Văn Long, TS.
Phạm Văn Sáng, TS. Phẩm An Ninh, ThS. Phan Sĩ Anh,CN. Phan Mậu
Doãn,CN. Nguyễn Thanh Nghĩa, CN. Lê Đình Tương
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Phaân tích thöïc traïng, nguyeân nhaân, baûn chaát, xu höôùng vaän ñoäng vaø phaùt
trieån cuûa vaán ñeà phaân phoái thu nhaäp vaø phaân hoùa giaøu ngheøo treân ñòa baøn
tænh Ñoàng Nai. Qua ñoù, nghieân cöùu ñeà xuaát vôùi Ñaûng, tröïc tieáp laø vôùi Tænh uûy
nhöõng chuû tröông, giaûi phaùp nhaèm töøng böôùc thöïc hieän coù hieäu quaû vieäc phaân
phoái thu nhaäp vaø giaûm daàn söï cheânh leäch giaøu ngheøo trong nhaân daân, taïo ra
ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá gaén lieàn vôùi coâng baèng vaø
tieán boä xaõ hoäi. Ñaåy nhanh söï nghieäp CNH, HÑH ñeå ñeán naêm 2010 cô baûn trôû
thaønh moät tænh coâng nghieäp phaùt trieån theo ñònh höôùng XHCN.
5. Kết quả thực hiện:
- Đã tiến hành thu thập các tài liệu, nghiên cứu cơ sở lý luận, quan điểm của
Đảng về phân phối và thực tiễn vận động, phát triển của vấn đề phân phối thu
thập và phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Đã tiến hành khảo sát điều tra xã hội học, thu thập thông tin, từ đó phân tích
thực trạng vấn đề phân phối thu nhập và phân hóa giàu nghèo trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai trong những năm qua (1986-2003). Từ đó rút ra nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm.
- Trên có sở phân tích thực trạng đó đưa ra được dự báo xu hướng vận động phát
triển của quan hệ phân phối và phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội. Đồng
thời, đề tài cũng đã đưa ra được hệ thống các giải pháp kiến nghị nhằm thực hiện
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trong bối
cảnh đất nước ta đang thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước (giai
đoạn 2006-2010)
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2005
7. Kinh phí thực hiện: 350 triệu đồng

