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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 
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Phan Thiết, ngày 02 tháng 12 năm 2014 

                                             

 

KẾT LUẬN  

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) 

về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 

và 04 năm (2011 – 2014); nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 

----- 
 

Qua nghiên cứu Tờ trình số 40-TTr/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XII) và Báo cáo số 252/BC-UBND, ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và 04 năm 

(2011 – 2014), nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

thống nhất kết luận:  

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN 

NINH  NĂM 2014 VÀ 04 NĂM (2011 – 2014) 

Bốn năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế 

hoạch 5 năm (2011 - 2015), nhìn chung tình hình các mặt của tỉnh có sự phát 

triển tương đối toàn diện, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu có khả năng đạt và vượt 

kế hoạch đề ra. Riêng năm 2014, trong điều kiện còn không ít khó khăn, nhưng 

14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả nổi rõ là: 

1- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá, các sản phẩm lợi thế của 

tỉnh tiếp tục phát triển; công nghiệp năng lượng được đẩy mạnh; hệ thống kết 

cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phục 

vụ cho các công trình trọng điểm được dồn sức chỉ đạo đạt kết quả tốt; phong 

trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được tập trung chỉ đạo, 

có chuyển biến rõ nét.  

2- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục 

duy trì và nâng chất lượng. Đời sống nhân dân tiếp tục ổn định.  

3- Thu ngân sách đạt khá, là năm thứ tư liên tiếp thu vượt kế hoạch đề ra.  

4- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nói chung, đặc biệt là cải 

cách thủ tục hành chính; bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rõ 

nét. Hoàn thành tốt công tác giao quân nghĩa vụ quân sự, đảm bảo số lượng và 

chất lượng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được 
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giữ vững; những vụ việc phức tạp phát sinh đều được tập trung chỉ đạo, xử lý 

kịp thời và có hiệu quả. 

5. Việc cụ thể hóa triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/11/2013 

của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 

một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 được tiến hành 

nghiêm túc vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa phục vụ nhiệm vụ lâu dài. 

Tuy nhiên, so với kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) thì vẫn còn một số chỉ 

tiêu quan trọng, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng bình quân GRDP khó hoàn 

thành; các chỉ tiêu xã hội còn lại nếu không có sự quyết tâm cao sẽ khó đạt kế 

hoạch đề ra. Riêng năm 2014, tốc độ phát triển giữa các ngành, lĩnh vực nói 

chung chưa đều, sản xuất công nghiệp chưa có chuyển biến rõ nét; tốc độ phát 

triển ngành du lịch giảm; xuất khẩu nông sản vẫn còn khó khăn, thị trường tiêu 

thụ thanh long còn bấp bênh. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với 

yêu cầu; một số tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chưa vững chắc. Đời sống một bộ 

phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven 

biển, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. An ninh nông thôn có lúc, có nơi diễn 

biến phức tạp, nếu giải quyết không khéo dễ phát sinh điểm nóng. Tai nạn giao 

thông tuy có giảm nhưng chưa căn bản. Số người nghiền ma tuy có chiều hướng 

gia tăng. 

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG LÃNH 

ĐẠO THỰC HIỆN NĂM 2015 

A- Nhiệm vụ chung 

Năm 2015, là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) có ý nghĩa 

quan trọng, quyết định việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2011 - 2015) và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần 

thứ XII đề ra; yêu cầu đặt ra là phải lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 đạt kết quả cao nhất; đồng thời triển khai 

công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.  

Với tinh thần đó, năm 2015 tất cả các cấp, các ngành rà soát lại tất cả các 

mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII) và Đại hội Đảng cấp 

mình đề ra; chú ý những chỉ tiêu khó hoàn thành để tập trung chỉ đạo với biện 

pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt 

mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. 
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B- Một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Tốc độ tăng GRDP trên 9%; trong đó: 

- Công nghiệp - xây dựng    :13%. 

- Dịch vụ      :8,6%. 

- Nông, lâm, thủy sản    :4,5%. 

2. Sản lượng lương thực    :750.000 tấn. 

3. Sản lượng hải sản khai thác   :189.000 tấn. 

4. Kim ngạch xuất khẩu    : 425 triệu USD. 

Trong đó:Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa : 291,7 triệu USD. 

5. Tổng thu ngân sách Nhà nước  : 8.080 tỷ đồng. 

Trong đó: Thu nội địa    : 3.930 tỷ đồng. 

6. Chi đầu tư phát triển (ngân sách tập trung): 750 tỷ đồng. 

7. Tỷ lệ giảm sinh     : 0,03%. 

8. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1  : 99,9%. 

9. Giảm quyết việc làm    : 24.350 lao động. 

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo    : 1,5%. 

11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : 9%. 

12. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,5%; dân số đô 

thị sử dụng nước sạch đạt 98,2%. 

13. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 90,2%; tỷ lệ chất 

thải rắn y tế được xử lý đạt 20,2%. 

14. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 

15. Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm) đạt 53%. 

C- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện 

1- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của 

địa phương, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận 

lợi nhất để thúc đẩy đầu tư phát triển. Trong đó: 
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- Trong công nghiệp, tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp; tiếp tục thu hút phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm – 

thủy sản; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện (nhiệt điện Vĩnh 

Tân, điện gió).... 

- Trong du lịch, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm 

du lịch, đi đôi với nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn 

tỉnh; chú ý đúng mức công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường ở các khu, điểm du 

lịch, nhất là khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né; phối hợp với các cơ quan chức 

năng sớm giải quyết tồn đọng đối với các dự án du lịch ở khu vực Kê Gà (Hàm 

Thuận Nam) để thúc đẩy phát triển du lịch phía Nam tỉnh.  

- Trong nông nghiệp, triển khai thật tốt các chính sách của Chính phủ về 

phát triển thủy sản đối với ngư dân, đồng thời chú ý tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ tôm giống, giữ vững thương hiệu tôm giống 

của tỉnh. Tập trung phát triển cây thanh long bền vững; chú ý làm tốt khâu 

giống, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh; tích cực mở rộng thị trường tiêu 

thụ trong nước và nước ngoài; tiếp tục kêu gọi đầu tư chế biến thanh long. Đẩy 

mạnh công tác trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Có kế hoạch triển khai tốt 

các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh 

hơn nữa phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. 

2- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, bằng các biện pháp tích cực, đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đề ra trong năm 2015; đi đôi 

với đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi nhỏ, làm giao thông nông thôn. 

3- Làm tốt công tác thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, tuyệt đối chống 

lãng phí trong chi tiêu công. Trong bố trí chi ngân sách, chú ý các công trình 

trọng điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

và ưu tiên phục vụ các mục tiêu, chỉ tiêu sắp hoàn thành (như xây dựng nông 

thôn mới, phổ cập giáo dục, trồng rừng, dạy nghề cho lao động,...). 

4- Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 

lao động đảm bảo hiệu quả, chất lượng, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền 

vững, đi đôi với đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người 

nghèo, gia đình chính sách. Triển khai các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo, trong đó tập 

trung làm tốt công tác phổ cập mầm non 5 tuổi, chuẩn hóa trường học. Nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phát hiện và dập tắt các 

loại dịch bệnh, không để lây lan; tăng cường các biện pháp phòng, chống trẻ 
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suy dinh dưỡng. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất. 

5- Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng đô 

thị. Kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, số đề. Tập trung giải quyết căn 

bản đơn, thư tồn đọng, nhất là các vụ khiếu kiện đông người. Tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) và kết quả xếp hạng cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã được 

công bố, đi đôi với kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú ý nắm 

bắt, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Để làm tốt những việc nêu trên, từng cấp, từng ngành rà soát lại những chỉ 

tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung sức chỉ đạo quyết liệt, gắn với 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện đạt kết quả cao nhất. Các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo địa bàn được phân công phụ trách thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó 

khăn ở từng địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên 

và nhân dân, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp, nỗ lực phấn đấu thực 

hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra./. 

 

Nơi nhận:                                                

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  

- Các Vụ công tác phía Nam của các ban và Văn 

phòng Trung ương Đảng tại T78 và T79;  

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  
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