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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 430-TB/TU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 06 tháng 9 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về sơ kết 10 năm (2005 – 2014) thực hiện Chương trình hợp tác  
phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội  

giai đoạn 2015 – 2020 giữa tỉnh Bình Thuận và  
thành phố Hồ Chí Minh 

----- 
 

Tại phiên họp ngày 27/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe  
báo cáo và cho ý kiến về sơ kết 10 năm (2005 – 2014) thực hiện Chương trình 
hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2015 – 2020 giữa tỉnh Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi 
nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân 
tỉnh về sơ kết 10 năm (2005 – 2014) thực hiện Chương trình hợp tác phát triển 
kinh tế - xã hội và kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 
2020 đã được lãnh đạo 2 địa phương thông qua; đồng thời, nghiên cứu các ý kiến 
góp ý để hoàn chỉnh báo cáo, cùng với thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị 
sơ kết trong tháng 10/2014.  

Để Hội nghị sơ kết đạt kết quả tốt, cần tập trung chuẩn bị kỹ một số nội 
dung sau:  

1- Về nguyên tắc hợp tác, cần khẳng định:  

Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa 
phương là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; nhằm khai thác những tiềm năng, lợi 
thế của từng địa phương, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và hỗ trợ nhau 
cùng phát triển bền vững. 

2- Về các nội dung hợp tác, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:  

- Hợp tác đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển: bao gồm có công nghiệp, 
thương mại, du lịch. Trong đó, tập trung trước hết vào công nghiệp chế biến nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Hợp tác đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao, ứng dụng khoa học  - công nghệ 
trong các ngành, lĩnh vực, nhất là khâu giống, đầu tư các khu công nghệ cao. 

- Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. 
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- Hợp tác đẩy mạnh dịch vụ công, trọng tâm trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục - đào tạo. 

- Hợp tác về văn hóa thông qua các hoạt động lễ hội, tổ chức sự kiện... bằng 
những hình thức phong phú, đa dạng. 

- Hợp tác về an sinh xã hội, nhất là các hoạt động xã hội, từ thiện để cùng 
hỗ trợ, giúp đỡ một số đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống.  

* Từng nội dung nêu trên, các sở, ngành có liên quan theo chức trách, nhiệm 

vụ được giao tiếp tục rà soát nội dung hợp tác phát triển ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý trong 10 năm qua; lưu ý nêu rõ những việc cần hợp tác phát triển 

giai đoạn 2015 – 20120 giữa 2 địa phương. 

3- Về thời gian sơ kết:  

Định kỳ hàng năm, 2 đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình 
Thuận và thành phố Hồ Chí Minh rà soát, đánh giá kết quả hợp tác phát triển 
trong năm; định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại mỗi địa phương, tổ chức Hội 
nghị sơ kết, đánh giá kết quả hợp tác phát triển giữa 2 địa phương. Trên cơ sở đó, 
đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục hợp tác phát triển trong thời gian tới.  

Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành có liên quan;  
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
(đã ký, đóng dấu) 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


