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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 19 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
tình hình từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2014
----1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy
* Thường trực Tỉnh ủy: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị
Trung ương IX (khóa XI); chủ trì Hội nghị định hướng tuyên truyền về tình hình
Biển Đông.
- Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình
Thuận: Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hà
Nội; chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương IX (khóa XI).
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và sơ
kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014 của Cụm thi đua IV - khu vực miền
Đông Nam bộ(1) do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tại Bình Thuận; chủ trì họp
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tham vấn ý kiến nhân
dân về nội dung kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở các xã xây dựng nông thôn
mới của tỉnh và Quy định về Quy trình tiếp nhận, xử lý và theo dõi, đôn đốc việc
giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu
nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân; dự Hội thảo kỷ niệm Ngày Khoa học
- Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề “Khoa học và công nghệ - động lực
phát triển bền vững” do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; dự Đại lễ Phật Đản
Vesak năm 2014 (Phật lịch 2558) do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức.
- Đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Hà Nội; chủ trì hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét
khen thưởng cao đợt I/2014 đối với các sở, ban, ngành địa phương có liên quan;
chủ trì Hội nghị báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013.
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gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
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- Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Chủ trì làm việc với Ban
Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014, một số nhiệm vụ
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; dự Hội nghị báo cáo chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức;
dự Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận” và tuyên dương
“Người thợ trẻ giỏi năm 2014” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh niên tổ
chức; dự Lễ khởi công nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ
sở Sơn Lâm, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình do Liên đoàn Lao động tỉnh tài trợ;
gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã Phan Lâm, Phan Sơn thuộc huyện Bắc
Bình; thăm một số công trình thủy lợi phía Nam tỉnh.
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch triển khai
thực hiện 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; việc đặt tên một số tuyến
đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và các thị trấn Võ Xu, Đức Tài thuộc
huyện Đức Linh; Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại
Trường Cao đẳng Nghề; Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các
lớp phổ cập giáo dục, chống mù chữ trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, quản
lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc bổ sung, điều
chỉnh tiêu chí xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên và đánh
giá cán bộ lãnh đạo hàng năm; cho ý kiến về công tác cán bộ; về công tác đảm
bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các
đảng bộ trực thuộc tỉnh
* Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc: Dự Hội nghị
thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương IX (khóa XI) do đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy chủ trì; dự Hội nghị báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Thường trực các huyện, thị, thành
ủy: Dự Hội nghị định hướng tuyên truyền về tình hình Biển Đông do Thường trực
Tỉnh ủy chủ trì; chủ trì họp định hướng tuyên truyền về tình hình Biển Đông của
huyện, thị xã, thành phố và công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn; dự Đại lễ Phật Đản Vesak năm 2014 (Phật lịch 2558) do Ban
Trị sự Phật giáo cấp huyện tổ chức. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và Huyện
ủy Đức Linh: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về việc đặt tên
một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và các thị trấn Võ Xu, Đức
Tài thuộc huyện Đức Linh. Thường trực Thị ủy La Gi và các Huyện ủy Tuy
Phong, Hàm Thuận Bắc: Chủ trì Hội nghị quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW
của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã

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

3

hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định
số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị
(khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thường trực Thành ủy
Phan Thiết và Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Chủ trì Hội nghị quán triệt Kết luận số
92-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm
2020. Thường trực Thị ủy La Gi và Huyện ủy Tánh Linh: Chủ trì họp giao ban các
Thường trực tháng 5/2014. Thường trực các Huyện ủy Bắc Bình, Tánh Linh:
Cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Đảng ủy các xã, thị
trấn(2) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014. Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Làm việc với Bộ phận giúp việc 03 của cấp mình
về việc xét chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu qua việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và
Huyện ủy Bắc Bình: Dự Lễ trao quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” cấp
tỉnh năm 2013. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và Huyện ủy Tuy Phong: Họp
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX).
* Ban Thường vụ các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú
Quý: Họp nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Thường vụ các Huyện ủy
Hàm Thuận Nam, Phú Quý và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Họp xét kết nạp
đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức.
- Thường trực Thành ủy Phan Thiết: Dự Hội thảo kỷ niệm Ngày Khoa
học - Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề “Khoa học và công nghệ - động
lực phát triển bền vững” do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; họp nghe và cho ý
kiến về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục phụ thi công công
trình đường, cầu Hùng Vương; dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt
bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
- Thường trực Thị ủy La Gi: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm việc với
đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác chuẩn bị
tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2014 - 2019; chủ trì
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa
2()

trong đó: Thường trực Huyện ủy Bắc Bình làm việc với Đảng ủy các xã Sông Lũy, Sông Bình;
Thường trực Huyện ủy Tánh Linh làm việc với Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh.
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XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Nghị quyết số
23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 - 2013) thực hiện Kết
luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; làm việc
với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy về kết
quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối
năm 2014; làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị
xã về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã,
nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Cùng với Đại biểu Quốc hội (khóa
XIII) - Đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri các xã Phú Lạc, Chí Công; họp
Thường trực Huyện ủy; dự Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các văn bản của
Trung ương và của tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; dự Hội thi kể
chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 do Đảng ủy thị trấn Liên
Hương tổ chức; cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các
ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về
công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ban Thường
vụ họp nghe và cho ý kiến về tình hình giải quyết khiếu kiện của công dân về đất
ở tại khu dân cư A2 - thị trấn Liên Hương; triển khai Dự án khu sản xuất giống
thủy sản tập trung tại xã Chí Công; việc đấu thầu thu phí chợ Phan Rí Cửa.
- Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Cùng với đồng chí Dương Văn An - Phó
Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh dự Lễ khởi công nhà
công vụ cho cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Lâm, xã Phan Sơn,
huyện Bắc Bình do Liên đoàn Lao động tỉnh tài trợ và gặp mặt đội ngũ cán bộ chủ
chốt các xã Phan Lâm, Phan Sơn; cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các khu tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, cải
tạo Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn huyện; dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2019; kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội
nghị giao lưu những cá nhân tiêu biểu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; dự Hội nghị chuyên đề về công tác phổ cập giáo dục
của huyện; dự gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa tốt nghiệp lớp Trung
cấp Quân sự do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức; thông báo tình hình kinh tế xã hội của huyện cho lớp đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;
làm việc với các cơ quan nội chính huyện về công tác giải quyết đơn, thư khiếu
nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
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- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Chủ trì hội nghị quán triệt Kết
luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình thực hiện Nghị quyết
Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến
năm 2020; dự Lễ báo công dâng Bác, gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân
điển hình tiêu biểu qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh do Đảng ủy khối các cơ quan Đảng - đoàn thể huyện tổ chức; kiểm tra
việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại các Đảng ủy xã Hàm
Liêm, Hàm Chính, Hàm Phú, Thuận Hòa.
- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công
tác tôn giáo huyện.
- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư
pháp quý I/2014; chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện; họp nghe Công an huyện
báo cáo tình hình xử lý một số vụ việc tồn đọng, kéo dài.
- Thường trực Huyện ủy Đức Linh: Kiểm tra tình hình sản xuất nông
nghiệp, phong trào làm giao thông nông thôn và làm thủy lợi nhỏ tại một số xã,
thị trấn; tiếp xúc cử tri thị trấn Võ Xu và các xã Đa Kai, Sùng Nhơn.
- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban
nhân dân huyện làm việc với đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ
tỉnh; chủ trì họp giao ban Khối nội chính; làm việc với đại diện lãnh đạo Ban
Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
huyện kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tọa đàm về đổi mới nội dung, phương
thức tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội huyện; dự Lễ bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Huyện
ủy; dự Liên hoan “Tiếng hát về nguồn” của huyện. Ban Thường vụ họp nghe và
cho ý kiến về các dự thảo: Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện thi hành
Điều lệ Đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc; Kế hoạch kiểm tra việc tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết
luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp
đến năm 2020; Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 76-KL/TW
của Bộ Chính trị (khoá XI) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ
2010 - 2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
- Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Tham gia Tổ kiểm tra việc
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đợt I (năm 2014) do Sở Nội vụ chủ trì tại
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một số sở, ngành liên quan; làm việc với Bộ phận giúp việc 03 của Đảng ủy
Khối; dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
khóa I (năm 2014); dự Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Liên hoan Văn nghệ - Thể
thao thuộc Hiệp hội các Trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam lần thứ II (năm
2014) do Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh đăng cai tổ chức.
- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Dự phiên họp Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cho ý kiến về việc bổ sung, điều chỉnh tiêu chí xếp loại chất lượng, khen
thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; dự Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Xí
nghiệp May Tuy Phong trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.
3. Một số tình hình và hoạt động cụ thể
- Sáng ngày 15/5/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về công
tác thi đua và rút kinh nghiệm xét xử của Cụm thi đua IV do Tòa án nhân dân tối
cao tổ chức tại Bình Thuận.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn
mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song, dưới sự lãnh đạo của Tòa án
nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ cấp ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố khu vực miền Đông Nam Bộ, các đơn vị Tòa án trong Cụm thi đua IV đã chủ
động triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua ngay từ đầu năm, nổ lực phấn đấu
thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đăng ký trong 6 tháng qua. Điểm nổi bật là: Mặc dù
số lượng án phải thụ lý tăng hơn cùng kỳ năm trước; song, các đơn vị trong Cụm
thi đua đã có nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, chất lượng xét xử
tiếp tục được nâng cao; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn so
với quy định của Tòa án nhân dân tối cao. Án quá hạn luật định được các đơn vị
tìm giải pháp giải quyết có kết quả, và điều quan trọng nhất đó là 6 tháng qua
không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án
trọng điểm, phức tạp đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, số đưa ra xét
xử lưu động khá lớn (644 vụ), góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền
pháp luật và phòng chống tội phạm tại các địa phương. Công tác thi hành án hình
sự được thực hiện đúng quy định, 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
được thi hành đúng luật định. Phong trào thi đua của từng đơn vị luôn gắn chặt
với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì khá tốt; các
hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa được hưởng ứng mạnh mẽ.
Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác thi đua 6 tháng cuối
năm 2014; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đơn vị
trong cụm thi đua IV, Tòa án nhân dân Tối cao làm thế nào để Tòa án xứng
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đáng là vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là nhiệm vụ trọng tâm mà Chiến
lược cải cách tư pháp của Bộ Chính trị đã xác định; tiếp tục phát huy những kết
quả đã đạt được, nổ lực phấn đấu nhiều hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
mà Đảng và Nhà nước giao phó, gắn với phong trào thi đua ngày càng hiệu quả
và đi vào thực chất hơn, đạt kết quả cao hơn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ và
phong trào thi đua, luôn gắn chặt với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả cao hơn Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Tối ngày 14/5/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã
dự Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận” và tuyên dương
“Người thợ trẻ giỏi năm 2014” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.
Phát biểu chỉ đạo tài chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu
dương và nhiệt liệt chúc mừng 15 đoàn viên, thanh niên công tiêu biểu được
tuyên dương tại chương trình và khẳng định mỗi cá nhân được tuyên dương, tuy
có điều kiện, xuất phát điểm khác nhau nhưng tất cả đều có chung một khát
vọng vươn lên, có ý chí tiến thủ, vượt khó, vượt khổ để thực hiện hoài bão, ước
mơ của chính mình, trở thành những sinh viên điển hình trong học tập, những
người công nhân lao động giỏi, những người thợ lành nghề luôn tìm tòi , có
sáng kiến, sáng tạo. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận” và
tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi năm” chính là động lực cổ vũ, khuyến khích,
động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ tay nghề,
đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của thanh niên và xã hội
đối với vấn đề học nghề, nghề nghiệp và việc làm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy
đã đề nghị Đoàn Thanh niên cần tiếp tục mở rộng đối tượng bình chọn tuyên
dương, chú ý nhân rộng những tấm gương được tuyên dương để tạo sức lan tỏa
lớn trong xã hội, trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên công
nhân, lao động trẻ. Động viên thanh niên công nhân, lao động trẻ không ngừng
sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng
khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh, tăng năng suất
lao động để từ đó tạo ra những sản phẩm lao động tốt, mang lại hiệu quả thiết
thực. Chú ý hơn nữa việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức
Đoàn trong doanh nghiệp, tiếp tục quan tâm, huy động nhiều nguồn lực khác
nhau để kịp thời hỗ trợ các bạn sinh viên, thanh niên công nhân vươn lên trong
học tập, lao động. Những người thợ trẻ giỏi tiếp tục phát huy hơn nữa những
thành tích đạt được, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao
động, tiếp tục tạo ra những sản phẩm có giá trị, vừa làm giàu cho bản thân, vừa
đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Tất cả hãy cùng tiếp tục
phấn đấu để trở thành tấm gương sáng trong học tập và lao động và nhân rộng
những giá trị cao đẹp đó ra cộng đồng, góp phần xây dựng lớp thợ trẻ yêu nghề,
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gắn bó với nghề, không ngừng lao động sáng tạo, vươn lên. Đối với các bạn
đoàn viên, thanh niên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy hãy phát hết hết tinh thần,
trách nhiệm của mình, tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng, rèn luyện, dành
nhiều thời gian, sức lực, trí tuệ hơn nữa để học tập, lao động, sáng tạo, vững
vàng lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh
nhà, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, đất nước phồn vinh, nâng cao vị
thế của dân tộc ta, của đất nước ta trên trường quốc tế.
- Sáng ngày 14/5/2014, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo chỉ số năng lực
cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2013 và triển khai các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.
Theo báo cáo, sau 3 năm liên tục giảm điểm và thứ bậc trong bảng xếp
hạng PCI các tỉnh, thành phố trong cả nước; năm 2013, PCI của tỉnh đạt 59,09
điểm, tăng 5,01 điểm, tăng 25 bậc so với năm 2012 và xếp thứ 22/63 tỉnh, thành
phố trong cả nước; nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh xếp hạng khá; cao hơn
3,07 điểm so với điểm trung vị của cả nước; thấp hơn 7,36 điểm so với Thành
phố Đà Nẳng (đứng đầu) và cao hơn 10,11 điểm so với tỉnh Tuyên Quang (đứng
cuối); cao hơn các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa, Lâm
Đồng và Ninh Thuận.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các
sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành bộ máy
chính quyền các cấp, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực và thông suốt. Bên cạnh đó, các
sở, ngành và địa phương phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, minh bạch thông tin các
quy định của Nhà nước về các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; tiếp tục đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; nâng cao chất
lượng đào tạo nghề, bảo đảm nguồn lao động có chất lượng. Ngoài ra, phải tập
trung rà soát, nâng cao chất lượng điều hành; tiếp tục tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra tránh trùng lắp, chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trú Báo Nhân dân và TTXVN tại Bình Thuận;
- Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp VPTU;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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