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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 629-KL/TU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 14 tháng 4 năm 2015 

 

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

tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi  
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, quý I/2015 

 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 
------- 

 

Ngày 08/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe, cho ý kiến về 
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, quý I/2015 và những nhiệm vụ 
trọng tâm trong thời gian tới. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Thị ủy La Gi báo 
cáo; đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý 
của các sở, ban, ngành liên quan và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: 

 I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và quý I/2015 
Năm 2014 và quý I/2015 vừa qua, tuy điều kiện không ít khó khăn; song, 

Ban Thường vụ thị xã La Gi đã tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 
hiện nhiệm vụ nên tình hình các mặt tiếp tục chuyển biến tiến bộ và đạt kết quả 
khá toàn diện. Nổi rõ là: Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp tiếp tục 
phát triển theo hướng tích cực, hệ thống thủy lợi, cơ cấu cây trồng, con nuôi tiếp 
tục được đầu tư, bước đầu phát huy hiệu quả; kinh tế thủy sản tiếp tục tăng 
trưởng ổn định, luồng lạch được nạo vét, lượng thuyền có công suất lớn hoạt 
động dịch vụ đánh bắt xa bờ tăng, các tổ đoàn kết, nghiệp đoàn nghề cá phát 
triển vừa mang lại hiệu quả trong khai thác, đánh bắt vừa góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển đảo; chất lượng phục vụ du khách tăng, một số lễ hội được tổ chức 
chu đáo thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh; sản xuất công nghiệp tiếp 
tục tăng trưởng và có nét khởi sắc, nhất là các sản phẩm may mặc, sản phẩm 
thủy hải sản… 

- Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, các chương trình y 
tế, giáo dục được triển khai có hiệu quả, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính 
sách an sinh xã hội được chú trọng. 

- Công tác quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh được đẩy mạnh, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, ý thức trách nhiệm của số đông cán bộ, công chức 
được nâng lên. 

- Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận được tập trung chỉ đạo; đã 
tiếp tục đẩy mạnh việc khắc phục những khuyết điểm yếu kém được chỉ ra trong 
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thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Đã tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng tại các chi đảng bộ trực thuộc và các 
chi bộ, đảng bộ cơ sở, song song với tập trung chuẩn bị các bước để tổ chức Đại 
hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; khai 
thác, chế biến hải sản chưa gắn với dịch vụ hậu cần, sản xuất nông nghiệp còn 
gặp khó khăn; thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn 
chậm, mất cân đối trong thu chi ngân sách. 

Hoạt động văn hóa, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường chưa đảm 
bảo, còn một số hạn chế, bất cập; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao. 

Trật tự an toàn xã hội còn phức tạp, tệ ma túy chưa được ngăn chặn và đẩy 
lùi có hiệu quả. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; đổi mới nội 
dung phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể còn lúng túng. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện 
trong thời gian đến 

* Yêu cầu chung là: Huy động mọi nguồn lực có được để tập trung xây 
dựng thị xã La Gi hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III; đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị nói 
chung và trước hết là hệ thống tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững 
mạnh. Trước mắt phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, hoàn 
thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IX đã 
đề ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X.  

Quá trình đó, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi cần tập trung lãnh đạo thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và quý 
I/2015. Rà soát lại chỉ tiêu nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thị xã lần thứ IX để khẩn trương tập trung triển khai thực hiện. 
Nhiệm vụ nào đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành thì đẩy mạnh triển khai để 
đạt và vượt mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo điều kiện lôi kéo, thúc đẩy thực hiện 
các nhiệm vụ khác. Mục tiêu, nhiệm vụ nào còn gặp khó khăn thì tập trung, 
dồn sức chỉ đạo, trong đó phải xác định các giải pháp thật cụ thể để triển khai 
thực hiện, đảm bảo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục 
tiêu Nghị quyết đề ra, tạo điều kiện và tiền đề để thị xã phát triển nhanh hơn 
trong thời gian đến. 
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2- Bằng các biện pháp tích cực, năng động để huy động mọi nguồn lực 
phát triển. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; khuyến khích phát triển mạnh 
các mô hình đánh bắt xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá; đặc biệt chú ý 
khâu bảo quản chế biến, hậu cần sau đánh bắt hải sản để nâng cao chất lượng 
giá trị, nhân rộng mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển và nghiệp đoàn nghề 
cá; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn và 
giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm lãnh hải của nước ngoài. 

+ Nâng cao tỷ lệ diện tích được tưới chủ động so với mặt bằng chung 
của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi; ổn định 
diện tích, nâng cao chất lượng thanh long; duy trì, phát triển mô hình rau an 
toàn; tăng cường công tác khuyến nông. Tập trung thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh huy động sức dân 
làm giao thông nông thôn, mắc điện chiếu sáng. 

+ Gọi vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, di dời 
các cơ sở chế biến hải sản có mùi, khuyến khích đầu tư các dự án đóng sửa 
tàu thuyền. 

3- Tập trung làm tốt công tác quản lý xây dựng và quản lý đô thị, giải 
quyết tốt vệ sinh môi trường đô thị; hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án xây 
dựng siêu thị, các chợ ở nông thôn. Phát huy hiệu quả năng lực từ quỹ đất để 
thực hiện các tiêu chí của đô thị loại III. 

4- Đẩy mạnh công tác giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, nâng cao chất 
lượng dạy và học, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy 
mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất 
và có hiệu quả. 

5- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy 
lùi các tệ nạn xã hội, tệ ma túy, cờ bạc, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh 
thiếu niên, học sinh; giảm thiểu tai nạn giao thông. 

6- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
Chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục củng cố 
kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ; rèn luyện đội ngũ cán bộ cơ sở 
nắm hiểu pháp luật và xử lý tốt các tình huống xảy ra ở cơ sở. 

Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảm 
bảo đúng yêu cầu, tiến độ, thời gian theo đúng quy định, hướng dẫn của 
Trung ương và của tỉnh. 
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7- Tích cực giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; trước hết là đơn 
thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và đơn thư khiếu  
nại, tố cáo cán bộ, đảng viên; đặc biệt đối với nhân sự của cấp ủy các cấp của 
thị xã. 

8- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 40 năm giải phóng tỉnh Bình Thuận và chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X. Thực hiện rà soát lại từng công 
trình, phần việc đã đăng ký, trên cơ sở đó khẩn trương triển khai thực hiện, 
tạo không khí thi đua sôi nổi để Đại hội Đảng bộ thị xã thật sự là ngày hội 
của sự đoàn kết trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thị xã. 

Căn cứ Kết luận này, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi và các sở, ban, ngành 
liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối năm, 
báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78; 
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại T78; 
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tại T78; 
- Ban Kinh tế Trung ương; 
- 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, đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 
  

 
(đã ký, đóng dấu)  

 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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