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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 280-TB/VPTU 

                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

                     Phan Thiết, ngày 21 tháng 9 năm 2017 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Sở Công thương 

 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và  

những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

----- 

Ngày 19/9/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã làm 

việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiêm vụ 8 tháng đầu năm 2017 

và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc 

có đồng chí Lương Văn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Công 

ty Điện lực tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Ban Kinh tế, ngân sách 

- Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Qua báo cáo của Sở Công thương, ý kiến tham gia của các thành viên dự 

họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:  

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2017. 

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã có nhiều cố gắng triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao và các ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công thương ngày 20/9/2016, đạt 

kết quả nồi rõ là: 

- Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại nhìn chung phát triển ổn 

định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều tăng so cùng kỳ năm trước. Chi 

tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,26%; kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa tăng 12,75% có mức tăng trưởng khá cao. Một số dự án sản 

xuất có quy mô lớn như Nhà máy may Đức Linh (giai đoạn 1) hoàn thành đi vào 

hoạt động, các dự án tại Trung tâm nhiện điện Vĩnh Tân tiếp tục được đẩy nhanh 

tiến độ, có thêm 08 dự án điện được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư đang trong 

quá trình chuyển bị đầu tư. 

- Triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đạt kết quả. Sở Công thương 

đã tham mưu UBND tỉnh thông qua quy hoạch phát triển điện mặt trời; đã thực 

hiện rà soát các dự án điện gió để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tham mưu UBND 
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tỉnh thu hồi chủ chương đầu tư 02 dự án chậm triển khai nhưng không có lý do 

chính đáng; đã có nhiều cố gắng trong việc khai thông, mở rộng thị trường tiêu 

thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long 

vào thị trường Trung quốc… 

- Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp, điện năng, 

thương mại nội địa, xuất nhập khẩu có chuyển biến tiến bộ. Công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh 

an toàn thực phẩm được tăng cường. 

- Công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo, chưa 

phát hiện vi phạm xảy ra trong cơ quan, đơn vị.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu 

kém, đáng lưu ý là:  

- Một số sản phẩm chủ yếu của ngành giảm so với cùng kỳ năm trước; sản 

xuất, phân phối điện, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến nông, lâm, 

thủy sản… gặp khó khăn, chuyển biến còn chậm. 

- Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn 

chậm; thu hút đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đạt 

thấp. Số doanh nghiệp, dự án được chấp thuận đầu tư nhưng chậm triển khai 

thực hiện còn nhiều. 

- Thị trường thương mại nội địa phát triển chưa đồng đều; tình trạng gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra.  

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Yêu cầu chung là:  

- Bám sát những nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 đã được UBND tỉnh giao tại 

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 03/01/2017 và các ý kiến chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công thương ngày 20/9/2016 để 

tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.  

- Tích cực, chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những 

giải pháp mới, đột phá trên các lĩnh vực để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục 

đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Quá trình đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:  
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1- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương hoàn chỉnh hoặc đề nghị 

hoàn chỉnh các quy hoạch của ngành, như các quy hoạch về điện, quy hoạch 

phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan…; đôn đốc, hỗ 

trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng và kêu giọi các các dự án 

đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chú ý đẩy mạnh 

công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản. Thực hiện công tác khuyến công theo 

hướng xã hội hóa để nâng cao hiệu quả, tạo động lực lan tỏa trong phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

2- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển 

các sản phẩm chủ lực, lợi thế của ngành điện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Theo dõi nắm chắc tình hình, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 2 vận hành ổn định; các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh 

Tân 4 mở rộng thi công bảo đảm tiến độ; giải quyết tiêu thụ xỉ than và bảo đảm 

an toàn môi trường, vấn đề chênh lệch nhiệt độ nước tuần hoàn làm mát chảy ra 

biển, khói, bụi... ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. 

3- Chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam theo 

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tạo 

môi trường thông thoáng, thuận lợi thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án điện 

mặt trời. Đồng thời, giải quyết tốt các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 

triển khai các dự án điện gió.  

4- Tiếp tục phối hợp với ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, 

công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật ngành điện một cách đồng bộ, bảo đảm cho 

yêu cầu phát triển của ngành điện, nhất là việc đấu nối lưới điện, truyền tải điện; 

bảo đảm cung cấp điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

5- Tập trung nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phát triển công 

nghiệp khai thác, chế biến sâu quặng titan, nhất là trong việc lựa chọn công nghệ 

tiên tiến, hiện đại bảo đảm an toàn môi trường.  

6- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến thương mại; rà 

soát đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức và tham gia các hội thảo, hội 

nghị xúc tiến. Quan tâm theo dõi, hỗ trợ để tổ chức thực hiện tốt các biên bản 

thỏa thuận, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đã được các doanh nghiệp ký kết sau 

Hội nghị xúc tiến. 

7- Triển khai có hiệu quả các biện pháp khai thông, mở rộng thị trường 

tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh, thanh long, cao su và 

một số sản phẩm khác. Nghiên cứu tham mưu, xây dựng các mô hình chuỗi liên 
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kết giữa sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tiếp tục đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các hiệp định về cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC), các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến cộng đồng các 

doanh nghiệp, doanh nhân. 

8- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả; triển khai tốt các giải pháp đảm bảo điều kiện về 

an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp tục thực 

hiện công tác kiểm tra thương lái người Trung Quốc núp bóng kinh doanh thanh 

long trái phép...  

9- Thực hiện thật tốt các kế hoạch, đề án; các nghị quyết của Trung ương 

và của tỉnh đã ban hành trong thời gian vừa qua, góp phần phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng. 

10- Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục 

hành chính; tăng cường tính công khai minh bạch gắn với phát huy vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; quy chế dân chủ trong cơ 

quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc 

làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan;       

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ;                                         (đã ký và đóng dấu) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.    

                                             

                                                                                             Lê Tấn Lai 


