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1. Một số kết quả qua 02 năm (2014 - 2015) thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị 

quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa 

XII) đã ban hành Chương trình hành động số 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 về 

“đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; trên cơ sở đó các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các sở, ngành  liên quan đã tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên và nhân dân; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Qua 2 năm 

thực hiện, công tác đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đạt được một 

số kết quả nổi rõ, cụ thể: 

Công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được quan tâm. Năm 

học 2014 – 2015, tỉnh đã huy động từ các nguồn vốn trên 300 tỷ đồng để đầu tư 

mua sắm trang thiết bị, xây dựng các trường mầm non, trường phổ thông theo 

hướng hiện đại hóa và kiên cố hóa (trong đó, đầu tư gần 77 tỷ đồng thực hiện 

công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi để xây dựng 183 phòng học, trị giá 61,03 tỷ 

đồng và trang bị 335 bộ đồ chơi, thiết bị dạy học trị giá 15,9 tỷ đồng); ngoài ra, 

các trường phổ thông đều được trang bị tối thiểu 01 trường/01 phòng máy nối 

mạng internet để phục vụ nhu cầu của học sinh học và dự thi các trương trình 

tiếng Anh và giải Toán qua mạng. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 

148/592 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 25%). 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi đạt kết 

quả khá tích cực; tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ; các chỉ 

tiêu về huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ được ăn bán trú 
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tại trường tăng...; đa số các trường bán trú đều sử dụng phần mềm Nutrikids để 

theo dõi và cân đối thành phần dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ; 100% trẻ đến trường 

công lập đều được theo dõi thể lực qua biểu đồ tăng trưởng, số trẻ suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân giảm 4,86% và thể thấp còi giảm 3,73% so với trước. Đến 

nay, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có trường mầm non, mẫu 

giáo; trong đó, 125/127 xã, phường được công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 

5 tuổi. 

Giáo dục phổ thông tiếp tục được đổi mới và phát triển, thực hiện giảng 

dạy theo định hướng nghiên cứu bài học, dạy học theo dự án, đổi mới cách ra đề 

kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh... giúp học sinh độc lập tư duy, vận dụng 

sáng tạo vào thực tế... Ở cấp tiểu học, đã triển khai Dự án mô hình trường học 

mới (VNEN), Chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) 

và thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, tập trung vào sự tiến bộ về năng lực, phẩm chất của học sinh và không 

gây áp lực cho giáo viên.  

Việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông 

được quan tâm; thực hiện Đề án 2020 đã mở 18 lớp bồi dưỡng cho giáo viên 

tiếng Anh; xây dựng 3 trường điển hình dạy và học ngoại ngữ; tiếp tục thực hiện 

dạy tiếng Anh theo chương trình thí điểm lớp 6 và lớp 10 ở một số trường có 

điều kiện thuận lợi về giáo viên và cơ sở vật chất. Ngoài ra, có trường còn mời 

tình nguyện viên dạy tiếng Anh để giúp học sinh trong việc nghe và giao tiếp 

bằng tiếng Anh. Việc dạy và học chữ Chăm được duy trì, trong năm học 2014 -

2015 có trên 2.900/3.160 em học chữ Chăm đạt điểm trung bình trở lên, chiếm 

tỷ lệ 91,82%.  

Công tác rà soát quy hoạch, bố trí đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

ngành giáo dục được triển khai tích cực. Đang triển khai xây dựng Đề án bố trí 

sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các bậc 

học, bộ môn và ở các địa phương. Hiện tỷ lệ bình quân giáo viên bậc học mầm 

non 1,54 người/lớp; tiểu học 1,39 người/lớp; THCS 1,94 người/lớp; THPT 2,53 

người/lớp. Qua rà soát, đội ngũ giáo viên THPT thừa khoảng 200 người; đội ngũ 

giáo viên Mầm non thiếu khoảng 300 người. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng 

chuẩn hóa và nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được thực hiện theo 

đúng lộ trình đề ra. Đến nay, trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên THPT 

đạt 99,98%, giáo viên THCS đạt 99,85%, giáo viên tiểu học đạt 99,7% và giáo 

viên mầm non đạt 99,3%. 

Nhìn chung, qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 25-
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NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII), cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học 

được đầu tư nhiều hơn; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từng bước 

trưởng thành; phương pháp dạy và học từng bước được cải tiến đổi mới; công 

tác quản lý giáo dục được tăng cường; chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc 

học cơ bản được giữ vững. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh, cán bộ giáo viên 

hàng năm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác PCGD đạt kết 

quả; công tác đào tạo và dạy nghề có nhiều cố gắng; xã hội hóa giáo dục từng 

bước được đẩy mạnh, các nguồn lực huy động cho giáo dục ngày càng nhiều 

hơn; sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của ngành nhìn 

chung vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện đổi mới phương pháp 

dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là phục vụ cho PCGD trẻ 

5 tuổi theo lộ trình đề ra. Kết quả đạt được về PCGD chưa thật vững chắc; chất 

lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; việc phát huy năng lực tự học, tư 

duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, tỷ lệ yếu kém còn cao. Công tác định hướng 

nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT còn nhiều khó khăn. Kiến 

thức và kỹ năng của học sinh so với yêu cầu của từng cấp, lớp ở các vùng nông 

thôn, vùng sâu, miền núi còn bất cập, thiếu vững chắc. Đào tạo nghề chưa đáp 

ứng kịp nhu cầu thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục và 

đào tạo tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển. Đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhìn chung còn bất cập về số lượng và 

cơ cấu, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên trong nội bộ ngành giữa các bậc 

học còn cao.  

2. Một số kết quả qua 03 năm (2012 – 2015) thực hiện Chương trình 

phát triển thanh niên Việt Nam.  

Triển khai Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam, tỉnh đã ban hành 

Quyết định Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 

2020 để thực hiện. Đến nay, đạt được một số kết quả, nổi rõ là: 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên được duy trì thường 

xuyên. Hàng năm, có gần 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên 

công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên, 70% thanh niên nông 

thôn, đô thị và công nhân được phổ biến, quán triệt nghị quyết, chủ trương của 

đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và 

việc làm. Đoàn Thanh niên đã có khá nhiều hoạt động, tổ chức cho gần 90.000 

lượt đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước; tổ chức hơn 1.300 đợt hoạt động giáo dục truyền thống nhân 

dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút gần 130.000 lượt đoàn viên 
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thanh niên tham gia dưới nhiều hình thức như hội trại, hành trình về nguồn, gặp 

gỡ nhân chứng lịch sử, thăm các khu di tích lịch sử,…; nhận chăm sóc, phụng 

dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, giúp đỡ, động viên gia đình thương 

binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; chỉnh trang, tạo cảnh quan các nghĩa 

trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa của địa phương, thể hiện truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của thanh niên tỉnh 

nhà. 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên tiếp 

tục được duy trì, với nhiều hình thức đa dạng; tập trung chuyển tải những quy 

định mới, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, ma túy, dân 

quân tự vệ, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo,… với trên 277.000 lượt đoàn viên 

thanh niên tham gia, bình quân có trên 5.500 lượt người/năm, trong đó có 15 lượt 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh 

niên lao động ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn, miền núi, thanh 

niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động của đoàn viên, thanh niên đã 

được đưa tin trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, 

Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận,… cơ bản đáp ứng nhu cầu cung cấp, phản ánh thông 

tin, định hướng tư tưởng, hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.  

Các phong trào thể dục – thể thao trong thanh niên được quan tâm chỉ 

đạo. Hiện tỉnh có trên 160 vận động viên có thành tích cao trong các môn thể 

thao mũi nhọn như: Đua thuyền, Võ Thuật, Điền kinh; 244 vận động viên năng 

khiếu ở 10 môn thể thao như: Cầu lông, Taekwondo, Judo, Quyền anh, 

Canoeing, Điền kinh, Vovinam, Bóng rổ, Karatedo và Bóng chuyền bãi biển. 

Hàng năm, các vận động viên tham gia thi đấu đều đạt những kết quả khích lệ. 

Năm 2014, giành 12 huy chương vàng, 09 huy chương bạc và 14 huy chương 

đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII;  đạt huy chương vàng ở 

Seagame 26 môn Canoeing; 02 huy chương vàng tại giải vô địch Taekwondo 

Châu Á và 01 huy chương vàng tại giải vô địch Taekwondo thế giới,... 

Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí 

cho thanh niên được quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 02 nhà thi đấu đa 

năng, 01 Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên, 10 trung tâm văn hóa - thể thao ở 

cấp huyện và nhiều cơ sở dịch vụ được thành lập theo hình thức xã hội hóa. Các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, đoàn thanh niên các cấp tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, hình 

thức đa dạng; bình quân hàng năm tổ chức khoảng 400 hội thi, hội diễn, liên hoan 

văn nghệ, 800 hoạt động thể dục - thể thao, thu hút hơn 200.000 lượt đoàn viên, 

thanh niên tham gia.  
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Nhìn chung, sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên tỉnh Bình Thuận, các ngành, các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về vị 

trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới; từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm 

của mình đối với công tác thanh niên. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên được triển khai khá đồng bộ và được lồng 

ghép trong nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.  Các chế độ, chính 

sách đối với thanh niên thực hiện kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế; công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm, công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được đẩy mạnh, các thiết chế văn hóa, 

thể thao được quan tâm đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa,... cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu của thanh niên. Lực lượng thanh niên đã nhận thức ngày càng rõ hơn về 

quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, năng 

động, sáng tạo trong học tập và lao động, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và ngày càng có trách nhiệm hơn đối với 

bản thân, gia đình, xã hội. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị chậm triển khai 

thực hiện Chương trình phát triển thanh niên hoặc khi triển khai còn mang nặng  

hình thức, khi xây dựng nội dung hoạt động chưa sát với tình hình thực tế của 

đơn vị, địa phương mình. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động cho thanh niên nhưng vẫn còn hạn chế, các hoạt động dành 

riêng cho thanh niên còn ít, chưa thu hút. Vẫn còn một bộ phận thanh niên sống 

thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức 

chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa; tình trạng vi 

phạm các quy định của pháp luật trong thanh niên (ma túy, mại dâm, bài bạc, vi 

phạm về trật tự an toàn giao thông) diễn biến phức tạp, một số tệ nạn có chiều 

hướng gia tăng. 

3. Một số kết quả sau 15 năm (2000 – 2015) thực hiện Cuộc vận động  

“Ngày vì người nghèo”.   

Thực hiện Chỉ thị số 24/2001/CT–TTg, ngày 04/10/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; thành lập Ban vận 

động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều 

kết quả thiết thực. 

  Từ năm 2000 đến nay, tùy điều kiện cụ thể ở từng địa phương, có các 

hình thức vận động Quỹ, các mô hình giúp nhau giảm nghèo có nhiều nội dung 

phong phú, đa dạng như: giúp nhau bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng, 

bằng kinh nghiệm, truyền nghề, phổ biến khoa học kỹ thuật... Trong đó việc 

đóng góp, ủng hộ bằng tiền là một nội dung quan trọng để thực hiện chủ trương 
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của tỉnh về tập trung các nguồn lực hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ 

nghèo. Hằng năm, tỉnh đã thống nhất vận động mỗi cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động tham gia đóng góp 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập; vận 

động các cơ quan, đơn vị trích 2 - 3% từ tiết kiệm chi tiêu ngân sách và vận 

động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm… Tính đến nay, tổng số tiền đã được 

huy động vào Quỹ "Vì người nghèo" ở cả 3 cấp trong tỉnh đạt 173,75 tỷ đồng. 

 Nguồn Quỹ vận động được đã tập trung chủ yếu cho mục tiêu hỗ trợ xây 

dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Trong 15 năm qua, từ Quỹ “Vì người 

nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác như: Chương trình 134, Chương trình 167 của 

Chính phủ, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được hơn 21.860 căn nhà 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó đã xây dựng mới 19.134 căn, sửa chữa 

2.731 căn, với mức hỗ trợ tăng dần theo năm: Từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/căn 

(năm 2001), 06 triệu đồng/căn (năm 2005) đến 15 triệu đồng/căn (năm 2009) và 

20 triệu đồng/căn (năm 2012). Ngoài sự hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” nêu trên, 

các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh còn vận động các 

doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp xây dựng, sửa chữa được trên 1.520 nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo của tỉnh, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đảm bảo quốc phòng – an ninh; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc các cấp tiếp tục được đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, hướng về cơ 

sở chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc ngày càng được nâng lên. Thông qua cuộc vận động, nhận thức và hành 

động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác giảm nghèo được nâng lên. 

Cuộc vận động đã tác động tích cực đến các hộ nghèo, làm cho nhiều người 

nghèo tự tin và nỗ lực vươn lên trong sản xuất, vượt nghèo cho chính gia đình và 

bản thân mình, vun đắp truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tình làng 

nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.  

Tuy nhiên, một số địa phương, doanh nghiệp chưa tham gia tích cực vào 

Cuộc vận động. Việc vận động các nguồn Quỹ để chăm lo cho người nghèo còn 

trùng lắp giữa Mặt trận với một số ngành, các đoàn thể. Công tác quản lý Quỹ 

“Vì người nghèo” ở một số địa phương chưa được chặt chẽ; một số cán bộ Mặt 

trận Tổ quốc các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ về thực hiện công 

tác vận động. Một số địa phương còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân 

sách và Quỹ cấp tỉnh phân bổ về, chưa chú ý đến việc phát huy nguồn lực tại 

chỗ. Một số nơi sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền còn chưa 

đúng mức, sự phối hợp của các đoàn thể thành viên với Mặt trận ở từng cấp vẫn 
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còn hạn chế. Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều hộ nghèo chia tách hộ để lợi dụng hưởng  

chính sách của Nhà nước cho người nghèo… 

4. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa 

bàn tỉnh. 

Căn cứ dự toán ngân sách Trung ương giao và Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 

2015. Theo đó, các ngành, các cấp đã nỗ lực, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể 

mang tính tích cực nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi và quản lý điều 

hành ngân sách đạt được những kết quả tiến bộ, cụ thể: 

Thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt trên 7.630 tỷ đồng, trong đó thu 

nội địa 4.730 tỷ đồng, đạt 120,36%; thu từ dầu thô 2.550 tỷ đồng, đạt 67,11%; 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 350 tỷ đồng, đạt 100% so dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao năm 2015. Hầu hết các khoản thu cân đối ngân sách đều đạt 

và vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (14/17 khoản thu), một số khoản 

thu vượt cao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương vượt 50 tỷ đồng, 

thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt 116 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ 

môi trường vượt 215 tỷ đồng. Đạt được kết quả nói trên là do sự chỉ đạo quyết 

liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của 

các ngành, các cấp, các địa phương đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiều nhóm 

giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh 

doanh, khuyến khích, thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế; từ đó tạo tiền đề cho 

việc huy động và nuôi dưỡng nguồn thu Ngân sách nhà nước. Đồng thời, ngành 

thuế đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người nợ thuế tự giác nộp thuế kịp thời, 

đúng quy định; kết hợp vận động thuyết phục các doanh nghiệp cố tình chây ỳ và 

dây dưa chậm nộp tiền thuế, thực hiện công khai các doanh nghiệp nợ thuế lớn 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Chi ngân sách địa phương năm 2015 đạt trên 7.227 tỷ đồng, đạt 114,34% 

so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 895 

tỷ đồng, đạt 119,33%; chi thường xuyên 4.646 tỷ đồng, đạt 104,02%; chi bổ 

sung quỹ dự trữ tài chính 1 tỷ đồng, đạt 100%; chi để lại quản lý qua ngân sách 

677 tỷ đồng đạt 221,97%; chi thực hiện cải cách tiền lương 313 tỷ đồng và chi 

chương trình mục tiêu và nhiệm vụ Trung ương giao 694 tỷ đồng, đạt 100% dự 

toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Công tác điều hành chi ngân sách đã bám sát 

thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Đã 

tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là 
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đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn 

các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Thực hiện nghiêm quy định Luật 

đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư; đã chủ động rà soát, sắp xếp 

để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, 

cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; thực hiện tạm giữ 10% dự toán 

chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 theo quy định của Bộ Tài chính; kiên 

quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối 

với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đến 30/6/2015 

chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt 

dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; hạn chế tối đa các khoản bổ sung ngoài dự toán. 

Với tinh thần quán triệt thực hiện điều hành ngân sách nhất quán quan 

điểm, kết hợp chặt chẽ giữa tập trung giải quyết các nhiệm vụ bức xúc, cấp 

bách; đồng thời, từng bước giải quyết các nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; địa phương 

đã cố gắng rất lớn vượt qua những khó khăn, điều hành chi ngân sách đảm bảo 

kịp thời kinh phí chi trả lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi hoạt động của 

bộ máy hành chính, tập trung đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ chi phòng, chống, 

khắc phục thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh./. 
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- BCS đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

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

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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