TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 29 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết
về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể
theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy
và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua
-----Ngày 26/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi
làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về kết quả lãnh đạo triển khai
thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Cùng dự buổi
làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh
ủy; đồng chí Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Thanh Chính - Tỉnh
ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một
số sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan. Sau khi nghe đồng chí Phó Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết báo cáo, ý kiến tham gia của
các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:
I- Về đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua
Nhìn chung, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã có
nhiều cố gắng lãnh đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đạt
kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số việc giải quyết chậm,
có việc rất chậm; một số vụ việc tuy có cố gắng triển khai, có kết quả nhưng
chưa vững chắc.
Nguyên nhân khách quan của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do tính
chất nhiều việc rất khó khăn, phức tạp. Song, chủ yếu là do một số nguyên nhân
chủ quan sau:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt.
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- Một bộ phận cán bộ còn bất cập cả về năng lực và trách nhiệm trong việc
thực thi nhiệm vụ.
- Vai trò quản lý của chính quyền cơ sở nhiều nơi còn yếu kém.
- Mối quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và
giữa các phòng, ban với các ngành của tỉnh có liên quan chưa thật chặt chẽ.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Yêu cầu chung là: Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tập trung khắc
phục những hạn chế, yếu kém đồng thời là nguyên nhân đã được xác định trong
thời gian qua. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và
điều hành; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh có liên quan để phát huy
hiệu quả giải quyết công việc theo thẩm quyền của thành phố Phan Thiết. Đồng
thời, tập trung củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ. Quá trình đó, cần chú ý một số
việc cụ thể sau:
1. Tập trung xây dựng thành phố Phan Thiết xứng tầm đô thị loại II thành phố du lịch theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững.
- Về lâu dài, tiến hành rà soát lại quy hoạch chung xây dựng và phát triển
thành phố Phan Thiết để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Trước mắt:
+ Chú ý đúng mức công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và
xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh môi trường, kiên quyết
xử lý các cơ sở vi phạm, gây ô nhiễm; tập trung giải quyết tình trạng lấn chiếm
khu vực bờ kè Hàm Tiến, khu vực trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huy động các
nguồn lực tham gia đầu tư vỉa hè phía Tây đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu
vực Hàm Tiến - Mũi Né để phục vụ du lịch.
- Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông trong
các địa bàn dân cư; sớm tiến hành tổng kết phong trào thi đua làm đường giao
thông trong các khu dân cư gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua
trên các địa bàn khu phố, thôn (bản) để rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ tiếp
tục thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn
thành phố Phan Thiết.
+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: Mở rộng chợ Phú
Thủy, xây mới chợ Phan Thiết, khu dân cư thuộc khu phố 14 – phường Phú
Thủy, đường khu dân cư sau dãy F – phường Xuân An, đồng thời tích cực giải
quyết tái định cư số hộ bị biển xâm thực ở khu phố 5 – phường Đức Long. Ngoài
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ra, tập trung công tác giải tỏa đền bù mở rông Trương Cao đăng Y tế Binh
Thuận; chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản
lý Nghĩa trang phía Bắc thành phố Phan Thiết để trên cơ sở đó có giải pháp khắc
phục trong thời gian tới.
+ Phối hợp với các ngành của tỉnh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án Đài hóa thân và Nghĩa trang sinh thái phía Bắc thành phố
Phan Thiết; đồng thời, sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai đầu tư Nghĩa
trang phía Nam thành phố Phan Thiết.
+ Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp
để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án Đền thờ Liệt sĩ thành phố Phan
Thiết; trường hợp còn thiếu kinh phí thì đề xuất ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ.
+ Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục xét tính pháp lý quy chủ sử dụng đất
liên quan đến quỹ đất 2 bên đương 706B để chuyển các sở, ngành của tỉnh có
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bồi thường dứt điểm.
2. Tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban
Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo rà soát lại tất cả các đơn thư, khiếu nại,
tố cáo của công dân đang tồn đọng kéo dài để tập trung lãnh đạo giải quyết sớm,
nhất là đối với những vụ việc phức tạp, nổi cộm; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Tập trung lãnh đạo giải quyết một cách căn bản, toàn diện tình hình
hiên nay của Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Phan Thiết.
Quá trình đó, cần xác định rõ những việc gì thuộc thẩm quyền của thành phố
Phan Thiết thì tập trung giải quyết dứt điểm; những vấn đề nào thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh thì sớm kiến nghị, đề xuất để cho ý
kiến chỉ đạo giải quyết.
Tất cả những vấn đề nêu trên, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan
Thiết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; cuối tháng 6/2014, báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân
tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại
buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết để các cơ quan, đơn vị
có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
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Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Thành ủy Phan Thiết;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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