
 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 281-KL/TU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 03 tháng 4 năm 2017 

 

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

về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những  

nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017 

----- 
 

Ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp nghe, cho ý kiến về  

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu  

cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017. Qua nghiên cứu báo cáo của  

Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: 

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I/2017  

Thực hiện Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã có 

nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - 

quốc phòng quý I năm 2017 của tỉnh tiếp tục ổn định, nổi rõ là: 

1. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Nguồn nước chủ 

động, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng 

kỳ năm trước; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã hội hóa giống lúa và liên kết sản 

xuất lúa chất lượng cao tiếp tục được duy trì. Công tác quản lý bảo vệ rừng, 

quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ 

đạo. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản và sản xuất tôm giống tăng so với 

cùng kỳ năm trước.  

2. Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu du lịch và các hoạt động 

thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước. 

Các công trình dự án điện tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.  

3. Thu ngân sách có nhiều cố gắng, thu nội địa đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng  

23% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định.  

4. Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh bỏ học 

giảm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được 

quan tâm thực hiện, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người. Các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh. Tổ chức cho nhân 

dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 bảo đảm yêu cầu vui tươi, lành 

mạnh, tiết kiệm và an toàn. 
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5. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo; gia đình 

chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo ngày càng tốt 

hơn. Giải quyết việc làm có nhiều cố gắng. 

6. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ 

vững. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2017 đạt chỉ tiêu đề ra. 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước; ý thức chấp hành, tinh 

thần trách nhiệm và tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến 

theo hướng tích cực. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và đối 

thoại trực tiếp với công dân được tăng cường. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, 

hạn chế đáng lưu ý là:  

- Tình hình sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ thanh long còn nhiều khó 

khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả không ổn định. Tình hình vi phạm luật 

bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường vẫn còn diễn 

biến phức tạp. Tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, thiếu nước sinh 

hoạt cục bộ ở một số nơi còn rất chậm. 

- Tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ô nhiễm môi trường ở 

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân chưa được khắc phục triệt để. Tiến độ đầu tư xây 

dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước còn  chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng một số dự án, công trình xây dựng cơ bản vẫn là khâu yếu, kéo dài. Một số 

nơi còn để xảy ra tình trạng chính sách Trung ương bị lợi dụng.  

- Trật tự xã hội từng nơi, từng lúc còn diễn biến phức tạp; tệ nạn ma túy, 

cờ bạc, số đề, số người chết do tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tình 

trạng vượt biên trái phép chưa được ngăn chặn triệt để. An ninh nội bộ ở cấp 

huyện còn một số vấn đề cần quan tâm. 

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2017 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ cần tập trung lãnh 

đạo thực hiện trong quý II năm 2017 theo Báo cáo số 50/BC-UBND, ngày 

23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu. Quá trình đó, cần lưu ý thực hiện 

tốt 09 nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuâṇ năm 2017 và buổi 

làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ đạt kết quả. Tiếp tuc̣ chỉ đạo rà soát, 

những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời góp phần 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. 
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Tập trung trước hết là trong công tác quy hoạch, kế hoạch; lĩnh vực đất đai, 

khoáng sản, môi trường và xây dựng. 

2. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương rà soát đề xuất điều chỉnh Quy 

hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 

đến năm 2020, có xét tới năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sớm hoàn thành việc xây 

dựng quy hoạch điện mặt trời; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu thông thường. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, lựa chọn ưu tiên hỗ trợ các dự án tạo động lực lan tỏa, bảo đảm 

hiệu quả, thiết thực; tích cực triển khai các bước để sớm hình thành khu nông 

nghiệp ứng dựng công nghệ cao ở huyện Bắc Bình; đẩy nhanh tiến độ thi công 

khu sản xuất tôm giống Chí Công ở huyện Tuy Phong... Quan tâm chỉ đạo nâng 

cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; triển khai 

chương trình, kế hoạch của cấp ủy về phát triển du lịch đến năm 2020.  

3. Chỉ đạo tốt sản xuất vụ Hè Thu, thực hiện bố trí laị cơ cấu cây trồng 

hơp̣ lý, phù hơp̣ với điều kiêṇ tình hình haṇ hán có khả năng kéo dài trong thời 

gian tới. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, kinh doanh thanh long đúng qui định pháp 

luật; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, lấn chiếm đất lâm 

nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển thủy sản và hỗ 

trợ ngư dân khai thác vùng biển xa. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác gây hủy hoại nguồn lợi 

thủy sản. Thưc̣ hiêṇ tốt kế hoac̣h xây dựng nông thôn mới năm 2017 gắn với 

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

4. Tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; nhất là các công trình trọng điểm 

theo đúng kế hoạch đề ra; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; ưu tiên thực hiện tốt công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để thi công công trình, dự án. Chú ý triển khai tốt các biện pháp 

giảm thiểu thiệt hại do biển xâm thực. 

5. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, tổ chức thu đúng, thu đủ 

và kịp thời các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các ý 

kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về 

tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. 

6. Quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 

quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 và 

tổng kết năm học 2016 – 2017. Chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật 
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chất, trang thiết bị cho năm học mới 2017 – 2018. Triển khai các biện pháp 

không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. 

7. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt 

động mạng lưới y tế cơ sở, kịp thời phát hiện và dập tắt các loại dịch bệnh, không 

để lây lan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm đạt 

chỉ tiêu đề ra. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo 

nghề cho lao động gắn với giải quyết việc làm. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời 

sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

8. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình 

và xử lý đúng, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, vụ việc phát sinh trên từng 

địa bàn cơ sở; không để xẩy ra tình trạng vượt biên trái phép. Tiếp tục đẩy mạnh 

các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, cờ bạc, 

số đề. Trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm. 

9. Tăng cường quản lý nhà nước trên các liñh vưc̣, nhất là trên lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của 

công dân; công tác phòng chống tham nhũng và thưc̣ hành tiết kiêṃ. Chuẩn bị 

tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa X.  

Căn cứ Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, địa 

phương triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ 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 bộ phận phía Nam; 

- 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 uỷ, đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

               PHÓ BÍ THƯ 

 
 

(đã ký và đóng dấu)  

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


