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TỈNH ỦY  BÌNH THUẬN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                   *           

         Số  03-KL/TU                          Phan Thiết, ngày 20 tháng 11 năm 2015 
 

KẾT LUẬN  

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII) 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) 

----- 

Ngày 18/11/2015, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIII) đã thảo luận Tờ trình số 02-TTr/TU ngày 13/11/2015 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Sau khi 

nghe báo cáo và phát biểu của các thành viên dự họp; Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thống nhất kết luận: 

I. Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) 

05 năm qua, tuy đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, những 

diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị thế giới; kinh tế thế giới, 

kinh tế trong nước suy giảm và chậm phục hồi; những hạn chế nội tại của tỉnh 

về kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, dịch bệnh, hạn hán… nhưng tình hình các 

mặt của tỉnh nhìn chung ổn định và tiếp tục phát triển. Nổi rõ là: 

- Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ khá qua các năm. Tổng sản phẩm 

nội tỉnh (GRDP) tăng khá, bình quân 6,72%/năm. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Đến năm 2015, tỷ trọng 

nhóm ngành Công nghiệp - xây dựng 28,3%; Dịch vụ 42,8%; Nông - lâm - thủy 

sản 28,9%. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư, nâng cấp, từng 

bước đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp… 

- Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành 

vùng chuyên canh một số cây trồng có lợi thế như thanh long, cao su, cây trôm… 

- Hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, thông tin và truyền 

thông có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện khá tốt; đời sống các 

tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.  

- Công tác quản lý Nhà nước được thường xuyên củng cố, nâng dần hiệu lực, 

hiệu quả quản lý điều hành, đặc biệt là thực hiện cải cách thủ tục hành chính đi đôi 

với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và xử lý công việc. 

- Quốc phòng được thường xuyên củng cố, tiềm lực được tăng cường; an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đáng 

chú ý sau: 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn 

bất cập. 

- Đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số còn khó khăn; mức hưởng thụ các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, 

thể thao giữa các vùng còn chênh lệch. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra một số nơi gây bức xúc 

trong cộng đồng dân cư; an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi 

còn diễn biến phức tạp. 

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) 

1. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu 

Thống nhất mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã nêu trong Tờ trình 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; các chỉ tiêu 

chủ yếu phù hợp với các chỉ tiêu đã biểu quyết và thông qua tại Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

2. Về các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 

Thống nhất các nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và những nhiệm vụ trọng 

tâm, những khâu đột phá đã nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

(2016 – 2020) mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng chương trình, phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, có lộ trình 

cụ thể để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trọng tâm, từng khâu đột phá; đồng 

thời, tích cực triển khai sớm hình thành 03 trung tâm mang tầm quốc gia: Trung 

tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, trung tâm du lịch - thể 

thao biển. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần lưu ý thêm một số vấn đề sau: 

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút những dự án mới theo hướng ưu tiên 

những nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi 

trường, tạo được nhiều việc làm. 

- Trong nông nghiệp, chú ý thu hút đầu tư các dự án phát triển sản xuất gắn 

với chế biến sản phẩm; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, 

có lợi thế của tỉnh; quan tâm chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt và nước sản xuất 

trong mùa khô; đồng thời, tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng nước 

tiết kiệm; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng vi phạm Luật quản lý và bảo vệ rừng; nâng độ che phủ của rừng. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 

các địa bàn dân cư ven biển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng dư 
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lượng kháng sinh trong nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản; đồng thời, xử lý vi 

phạm và có chế tài mạnh, xử lý kiên quyết để có sức tác động lan tỏa đến nhận 

thức của người dân sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản. 

- Nâng cao giá trị thương phẩm và khả năng cạnh tranh các sản phẩm khi 

gia nhập TPP (Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương); đẩy mạnh tổ 

chức nghiên cứu phát triển thị trường, chú ý thị trường truyền thống và thị 

trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh 

xuất khẩu theo hướng đa dạng các thị trường xuất khẩu để không phụ thuộc vào 

một thị trường; đẩy mạnh thực hiện đăng ký, khai thác bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng thương hiệu đối với 

một số sản phẩm lợi thế của tỉnh; tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn có 

hiệu quả các hành vi gian lận thương mại; đồng thời, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.  

 - Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến đầu tư, tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa khu vực, các vùng, miền 

trong nước và ngoài nước. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đầu tư vào các 

địa bàn khác có điều kiện và có tiềm năng phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, 

tạo điều kiện cho các dự án du lịch triển khai; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự 

án du lịch đã được cấp phép đầu tư, có điều kiện nhưng chậm triển khai; đặc biệt, 

quan tâm vấn đề môi trường (cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội). 

- Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ sử dụng tiết kiệm nước;  

chú ý nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật theo nhu cầu của xã hội; nghiên 

cứu đưa vào sản xuất con giống, cây giống chất lượng cao, đảm bảo đầu ra nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

- Rà soát lại tất cả các quy hoạch đô thị của các huyện, đặc biệt là thành 

phố Phan Thiết, thị xã La Gi; hình thành rõ các khu chức năng, nhất là các cơ sở 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Xử lý tốt 

chất thải rắn, chất thải y tế tại đô thị và các khu vực nông thôn; xử lý triệt để các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các vi phạm pháp 

luật về môi trường; sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường ở các lưu vực sông, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên 

nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. 

- Tiếp tục cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; công 

khai hóa, dân chủ hóa, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận 

trong việc kiểm kê, áp giá, đền bù, giải tỏa. 

 - Tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ ngư dân, tiếp tục tuyên truyền 

ngư dân không vi phạm lãnh hải nước ngoài khi khai thác hải sản; tạo điều kiện 
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thuận lợi cho người dân biển, đảo bám biển, mở rộng sinh kế theo hướng bền vững. 

Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất và hệ thống thông tin liên lạc trên các tuyến 

ven biển, đảo và trên biển. Kết hợp chặt chẽ, gắn phát triển kinh tế biển, đảo với 

bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, với các hoạt động quốc phòng - an ninh. 

 - Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm 

bố trí vốn xây dựng, đầu tư nâng cấp các cơ sở thể dục - thể thao xuống cấp, đáp 

ứng yêu cầu để đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao trong khu vực và quốc gia. 

Ngoài ra, cần có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư vào các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, văn hóa. 

Căn cứ Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, 

ngành, các cấp ủy trực thuộc có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

       Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                                   

- Vụ địa phương II VPTW Đảng tại T.78. 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 

- BCS đảng UBND tỉnh; 

- Các ban của Tỉnh ủy; 

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

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 
 

  

(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

    Nguyễn Mạnh Hùng 
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