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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 367-KL/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 29 tháng 5 năm 2017 

 

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

về Đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III 

----- 

Tại phiên họp ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) đã  

nghe và cho ý kiến về Đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày Đề án và ý kiến phát biểu của các 

thành viên dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: 

Đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III đã được UBND 

tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định; có sự tham gia ý kiến của các 

sở, ban, ngành, địa phương. Đề án đã đánh giá khá sát thực hiện trạng phát triển 

thị xã La Gi; đối chiếu, so sánh, xác định mức độ đạt được và chưa đạt được của 

từng tiêu chí đô thị loại III theo quy định của Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

phân loại đô thị; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình và các giải pháp khắc phục những 

tiêu chí chưa đạt được theo các tiêu chí đô thị loại III, từng bước hướng tới tiêu 

chí chất lượng đô thị loại II. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) cơ bản thống 

nhất Đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III theo văn bản số 

1765/UBND-KT, ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên dự 

họp để hoàn chỉnh Đề án, trình Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X), kỳ họp lần thứ 

4. Trong quá trình đó lưu ý: 

1- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với 

thị xã La Gi rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí của đô thị loại III cho sát 

hơn với thực trạng; đảm bảo theo đúng quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về phân loại đô thị. Trong đó, lưu ý thêm các tiêu chí về: Quy mô dân số; 

mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và các tiêu chuẩn về vệ sinh môi 

trường… để đề ra các nhóm giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện trong thời gian tới sát thực hơn. 

2- Về các giải pháp khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt: Đề nghị 

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để thị xã La Gi triển khai 

thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã La Gi đến 

năm 2020 đã được phê duyệt, nhất là đối với các nội dung có liên quan đến các 

tiêu chí, tiêu chuẩn còn chưa đạt. Trong đó cần ưu tiên: 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

2 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; 

công nghiệp, xây dựng và nông, ngư nghiệp. Tạo cơ chế thông thoáng, thu hút 

các nguồn lực đầu tư khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, giải 

quyết việc làm, thu hút lao động, cải thiện các chỉ tiêu về dân số. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo các tiêu chí, tiêu 

chuẩn đô thị loại III, nhất là các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, viễn 

thông và công nghệ thông tin; xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình dịch vụ 

công cộng, công viên cây xanh và các công trình phục vụ lợi ích công cộng. 

- Đẩy nhanh tiến độ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình; đầu tư hệ thống thu 

gom, vận chuyển để mở rộng phạm vi thu gom, đảm bảo chất thải rắn phát sinh 

được thu gom và xử lý đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư nâng cấp, chuẩn hóa các 

cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị loại III theo quy hoạch. 

3- Về lộ trình thực hiện: Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn chỉnh các 

tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại III. 

Căn cứ nội dung Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh 

Đề án quy hoạch trình Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) trong kỳ họp lần thứ 4 

thông qua, để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                        

- 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. 

 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

  
(đã ký và đóng dấu) 

 
 

 

Dương Văn An 

 


