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BÁO CÁO
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014
------I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

6 tháng qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là từ khi Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế,
thềm lục địa của nước ta, làm ảnh hưởng đến nhiều mặt trong phạm vi cả nước
và của tỉnh. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, tình hình chung
của tỉnh tiếp tục ổn định, nhiều mặt có chuyển biến tích cực.
1. Về kinh tế
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt
cao hơn cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,6%, trong đó:
nhóm ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%, công nghiệp - xây dựng
tăng 6,7% và dịch vụ tăng 10,5%.
- Sản xuất công nghiệp trên đà phục hồi, so với cùng kỳ năm trước tốc
độ tăng trưởng đạt cao hơn các ngành khác
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) trong 6 tháng ước
thực hiện 8.569 tỷ đồng, đạt 41,2% so với kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ
năm trước(1). Hầu hết các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp đều tăng khá
so với cùng kỳ năm trước.
Riêng tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp (KCN), cụm
công nghiệp, các dự án điện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục thi công hạ
tầng các KCN Phan Thiết giai đoạn 2, KCN Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, KCN
chế biến tập trung quặng sa khoáng titan Sông Bình; khởi công KCN Tuy
Phong. Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thi công thủy điện Sông Lũy, thủy điện
Đan Sách 2 và 3; khởi công dự án điện gió Phú Lạc; đang chuẩn bị thủ tục đầu
tư dự án điện gió Phước Thể, Phong điện 1 - Bình Thuận (giai đoạn 2); đưa vào
vận hành phát điện Tổ máy số 1 (622 MW), đang lắp đặt Tổ máy số 2 - Nhà máy
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2; khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

(

1()

trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 379,5 tỷ đồng (tăng 13,7%); công nghiệp chế biến chế tạo đạt
5.541,8 tỷ đồng (tăng 6,1%); sản xuất và phân phối điện đạt 2.573,8 tỷ đồng (tăng 20,8%); cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 73,9 tỷ đồng (tăng 8,2%) so với cùng kỳ năm trước.
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- Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ du
lịch được quan tâm củng cố; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng
cường; các hoạt động lễ hội được tổ chức chu đáo, coi trọng chất lượng, gần đây
đã tổ chức thành công cuộc thi “Hoa hậu đại dương” để lại ấn tượng tốt đẹp; an
ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, tuyến,
điểm du lịch được đảm bảo. 6 tháng đầu năm, lượng du khách và doanh thu du
lịch tăng hơn cùng kỳ năm trước(2).
- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Hệ thống thủy lợi tiếp tục
được khai thác và phát huy tốt, diện tích canh tác, sản lượng nhiều loại cây trồng
tăng hơn so cùng kỳ năm trước. Sản xuất vụ đông xuân thuận lợi, diện tích gieo
trồng cây hàng năm đạt 46.747 ha, vượt 10,8% so với kế hoạch vụ, tăng 8,9% so
với vụ đông xuân năm trước; sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 252,4 ngàn
tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất vụ hè thu 2014 được tập
trung chỉ đạo. Mô hình cánh đồng lúa năng suất cao tiếp tục được triển khai, đã
thực hiện 358 ha giống lúa xác nhận và triển khai được 1.854 ha sản xuất lúa theo
mô hình cánh đồng năng suất cao. Trồng mới 1.279 ha thanh long, nâng tổng số
lên hơn 21.000 ha và trồng mới thêm 100 ha cao su, nâng tổng số lên 42.780 ha;
sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP được đẩy mạnh, đã có gần 7.500 ha
thanh long được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, đạt xấp xỉ kế hoạch đề
ra.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm đang từng bước phục hồi(3). Công tác phòng,
chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, tiêm phòng các loại dịch bệnh
trên gia súc, gia cầm được khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì thường xuyên.
Công tác kiểm tra được thường xuyên tăng cường, đã phát hiện và xử lý 280 vụ
vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước;
chuẩn bị đủ cây giống cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2014.
Khai thác hải sản xa bờ tiếp tục mở rộng, năng lực tàu thuyền khai thác
hải sản tiếp tục tăng(4); sản lượng khai thác hải sản đạt 78,6 ngàn tấn, tăng 6,2%
so với cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo nghiêm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
đã xử lý 152 vụ vi phạm, giảm 21,6% so cùng kỳ năm trước. Sản xuất và tiêu
thụ tôm giống 6 tháng đạt 7,5 tỷ post, tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước.
2()

Toàn tỉnh đón 1.863 ngàn lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách quốc tế
227 ngàn lượt, tăng 7,5%); doanh thu du lịch đạt 3.185 tỷ đồng, đạt 53,1% kế hoạch, tăng 18,1% so với
cùng kỳ năm trước.
3()
Theo (kết quả điều tra sơ bộ toàn tỉnh đến ngày 01/6/2014, đàn trâu tăng 10,9%, đàn lợn tăng 5,5% so
với cùng kỳ năm trước.
4()
Toàn (tỉnh hiện có 7.516 thuyền/787.697 CV, trong đó có 2.233 thuyền có công suất từ 90 CV trở lên,
tăng 58 chiếc; riêng thuyền từ 90 - 300 CV tăng 41 chiếc; trên 300 CV tăng 17 chiếc.
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- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 96 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới,
trong đó có 21 xã thực hiện thí điểm, phấn đấu hoàn thành vào năm 2015; đến
nay, toàn tỉnh bình quân đạt 10,4 tiêu chí/xã, riêng 21 xã điểm đạt bình quân gần
15 tiêu chí/xã (trong đó có 5 xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông
thôn mới vào cuối năm 2014).
- Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan
tâm chỉ đạo. Đã tiếp tục cấp thêm 103 ha đất sản xuất cho 128 hộ đồng bào dân
tộc thiểu số ở 3 xã(5); tiếp tục duy trì giao khoán 86.431 ha rừng cho đồng bào
dân tộc thiểu số quản lý, bảo vệ. Các hoạt động tập huấn, chuyển giao, ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh. Đã hợp đồng đầu tư ứng trước cho
2.000 hộ/3.000 ha bắp lai, 70 hộ/40 ha lúa nước. Đã tổ chức cung ứng vật tư
nông nghiệp(6), lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống
của đồng bào dân tộc thiểu số.
- Hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất khẩu tăng khá. Tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện 10.815 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch,
tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,19%
so với tháng trước; sau 6 tháng tăng 2,56% so với tháng 12/2013 và tăng 6,48%
so với cùng kỳ năm trước(7). Công tác quản lý thị trường được tăng cường. Công
tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; đã tổ chức thành công Hội chợ triển
lãm Công thương vùng kinh tế Đông Nam bộ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa 6 tháng đạt 124,4 triệu USD, tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước(8).
Mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, mật độ các điểm phục
vụ bình quân đạt 1,5 km/điểm(9). Hoạt động vận tải ổn định, khối lượng luân
chuyển hàng hóa đường bộ đạt 235 triệu tấn/km, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm
trước; vận tải đường biển tuyến Phan Thiết - Phú Quý thuận lợi, an toàn, cơ bản
đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
(

(

(

(

(

5()

gồm: 70 ha/86 hộ ở xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), 18 ha/17 hộ ở xã Hàm Cần (huyện Hàm
Thuận Nam), 15 ha/25 hộ ở xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong).
6()
6 tháng đầu năm 2014, đã cung ứng cho đồng bào dân tộc thiểu số 251 tấn phân hóa học các loại, 10,7
tấn lúa giống, 45,6 tấn bắp giống, 24 tấn thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, …
7()
Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón, giầy dép, nhà ở và vật liệu xây dựng, thiết
bị và đồ dùng gia đình tăng cao hơn mức tăng chung; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép là nhóm tăng cao
nhất (tăng 9,4%).
8()
trong đó, nhóm hàng thủy sản đạt 50,4 triệu USD (tăng 30,5%), hàng nông sản đạt 11,8 triệu USD
(giảm 46,2%), hàng hóa khác 62,2 triệu USD (tăng 5,2%). Xuất khẩu dịch vụ du lịch 6 tháng ước đạt
64,4 triệu USD, đạt 53,7% kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ
yếu: hải sản đông 7.029 tấn (tăng 15,5%), hải sản khô 615 tấn (tăng 13,1%), nhân hạt điều 168 tấn (giảm
41,3%), quả thanh long 7.572 tấn (giảm 56,2,8%), cao su 545 tấn (giảm 40,2%).
9()
tổng số thuê bao điện thoại các loại: 1.648 ngàn thuê bao, mật độ 139,6 thuê bao/100 dân; tổng số
thuê bao Internet 56,3 ngàn thuê bao, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 34,2%.
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- Về đầu tư phát triển: Công tác xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn vốn
ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ cơ bản triển khai thực hiện
đúng tiến độ đề ra. Tổng vốn đầu tư XDCB trong 6 tháng đầu năm 2014 đã thực
hiện và giải ngân 670,6 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch(10). Công tác đền bù giải tỏa
có chuyển biến tích cực; đặc biệt, đã tiến hành công tác giải phóng mặt bằng
phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh, bảo đảm
đúng kế hoạch(11) và tiến độ đề ra.
Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà
nước. Trong 6 tháng đầu năm có 23 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và
21 dự án điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó có
2 dự án FDI với tổng vốn 126 tỷ đồng; có thêm 2 dự án/tổng vốn đầu tư 20 tỷ
đồng đưa vào hoạt động; 06 dự án khởi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư 270
tỷ đồng.
- Về tài chính - tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm
ước thực hiện 3.233 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán năm, tăng 0,6% so cùng kỳ
năm trước; riêng thu từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh được 1.805 tỷ đồng, đạt 47%
so với dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ năm trước(12). Một số loại thu tăng so với
cùng kỳ năm trước(13). Chi ngân sách bảo đảm chi lương, chi sự nghiệp giáo dục
- đào tạo, y tế và các nhu cầu chi bức xúc của địa phương; tổng chi ngân sách
địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện 3.040 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán năm,
giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục ổn định, triển khai kịp thời chính
sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh
doanh, hỗ trợ thị trường. Tính đến cuối tháng 6/2014, nguồn vốn huy động của
các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 17.614 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cho vay
đạt 19.583 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2014.
2. Về văn hóa - xã hội
- Về giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Hệ
thống trường, lớp được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa; trong 6 tháng
10()

trong( đó: Vốn ngân sách tập trung 316,5 tỷ đồng (đạt 54,8% kế hoạch), vốn xổ số kiến thiết 48,2 tỷ
đồng (đạt 26,8% kế hoạch), vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 120,8 tỷ đồng (đạt 54,2% kế hoạch), vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia 8 tỷ đồng (đạt 24,1% kế hoạch), vốn trái phiếu Chính phủ 127 tỷ đồng
(đạt 34,8% kế hoạch), vốn nước ngoài (ODA) 50 tỷ đồng (đạt 59% kế hoạch)
11()
Toàn( tuyến đã bàn giao 169,38 km/ 169,38 km (tương ứng 342,28 ha/342,28 ha), đạt 100 % kế hoạch.
(
12()
bao gồm:
Thu từ thuế và phí 1.709 tỷ đồng, đạt 50,2%, tăng 6,1%; thu tiền sử dụng đất 96 tỷ đồng,
đạt 22,3%, tăng 15,92%.
13()
như: (Thu từ doanh nghiệp nhà nước tăng 20,7%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng
54,4%, thu xổ số kiến thiết tăng 32%, thu tiền sử dụng đất tăng 15,9%, thu từ dầu thô tăng 9,9%,...
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đầu năm 2014, UBND tỉnh đã công nhận thêm 02/20 trường đạt chuẩn quốc
gia(14), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 86 trường(15). Chất
lượng giáo dục tiếp tục có sự chuyển biến tích cực(16). Tỷ lệ học sinh bỏ học dở
chừng còn 1,25%, giảm 0,1% so với năm 2013. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp
trung học phổ thông (THPT) đạt 98,48%. Công tác phổ cập giáo dục (PCGD)
được tập trung chỉ đạo; toàn tỉnh tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng
độ tuổi mức độ 1 và PCGD trung học cơ sở; công tác PCGD mầm non cho trẻ
em 5 tuổi đạt kết quả khả quan; đến cuối tháng 6/2014, toàn tỉnh có thêm 49/37
xã được công nhận đạt chuẩn (vượt 32,5% kế hoạch năm), nâng tổng số xã trên
địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi là
87/127 và huyện Phú Quý được công nhận duy trì đạt chuẩn quốc gia về PCGD
mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014.
- Về y tế: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật ngành Y tế tiếp tục được
đầu tư. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện
Hàm Thuận Bắc và Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tiếp tục thi công
các hạng mục công trình Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý, Bệnh viện Y
dược học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh phấn đấu hoàn thành và đưa vào
sử dụng trong quý IV/2014. Các loại dịch bệnh được kiểm soát và khống chế kịp
thời; các bệnh truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ, nhất là dịch sởi, sốt xuất
huyết, bệnh tay - chân - miệng, không có trường hợp tử vong.
- Về văn hóa - thể dục, thể thao: Xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục
- thể thao được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được duy trì,
hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân,
nhất là trong các dịp lễ, Tết. Công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các cơ sở
kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar được tăng cường. Đến nay, các
địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Đã tổ chức thành công các giải thể thao truyền thống nhân dịp lễ, Tết gắn
với phục vụ phát triển du lịch. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao
tỉnh lần thứ VII/2014; duy trì tốt các giải thể thao biển có lợi thế như lướt ván
buồm, diều lượn thể thao, đua thuyền truyền thống,... thu hút sự quan tâm của
đông đảo du khách và nhân dân. Các đội thể thao của tỉnh tham gia và đạt thành
tích tốt(17) tại các giải quốc gia và khu vực.
(

14()

(

15()

(

(

gồm: 01 trường tiểu học và 01 trường mẫu giáo.
gồm: 11 trường mầm non, 55 trường tiểu học, 16 trường THCS và 04 trường THPT.
16()
trong đó: Tỷ lệ học sinh có học lực yếu ở cấp THCS là 9,17%, giảm 0,78% so với năm 2013 và cấp
THPT là 12,81%, giảm 4,38% so với năm 2013.
17()
đã đạt được 55/87 huy chương các loại, gồm: 23/26 huy chương vàng, 11/24 huy chương bạc và
21/37 huy chương đồng.
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- Về lao động - xã hội: Tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các
chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng. Toàn tỉnh có thêm 128 Mẹ
liệt sĩ được Chủ tịch Nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam
Anh hùng(18); đã tổ chức gặp mặt, giao lưu, thăm hỏi, động viên các cựu chiến
binh, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 6 tháng đầu năm 2014,
toàn tỉnh đã giải quyết việc làm khoảng 13.000 lao động, tăng 7,8% so với cùng
kỳ năm trước(19); tổ chức đào tạo nghề cho 6.500 người, tăng hơn 65% so với
cùng kỳ năm trước(20).
Đời sống của nhân dân các vùng nhìn chung tiếp tục ổn định. Đã giải
quyết cho 1.340 hộ nghèo vay vốn sản xuất với tổng số vốn cho vay 19,5 tỷ
đồng; giải ngân vốn vay mới cho 6.549 sinh viên với tổng số vốn 35,216 tỷ
đồng. Cấp 64.906 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo; phấn đấu cuối
năm 2014, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên tổng số hộ toàn tỉnh còn khoảng 3,4%, giảm
1,5% so với năm 2013.
3. Công tác quốc phòng - an ninh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.
Các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ có liên quan đến Biển
Đông, tôn giáo, dân tộc… được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời và có hiệu quả,
không để xảy ra điểm nóng. Các biện pháp phòng, chống tội phạm được tăng
cường; 6 tháng đầu năm 2014, xảy ra 190 vụ phạm pháp hình sự, giảm 56 vụ so
với cùng kỳ(21). Công tác an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, tình hình tai
nạn giao thông giảm trên cả 03 mặt(22). Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt 01
năm 2014 ở 3 cấp, bảo đảm chất lượng.
Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện đầy đủ các quy định về công khai,
minh bạch trong hoạt động mua sắm công, quản lý tài chính; kê khai tài sản cán
bộ công chức theo quy định.
18()

trong( đó: phong tặng 30 Mẹ Việt Nam Anh hùng và truy tặng 98 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
19()
trong( đó: cho vay vốn giải quyết việc làm 340 lao động (đạt 17% kế hoạch năm, giảm 72,8% so với
cùng kỳ năm trước; đã đưa 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và đã cung
ứng 1.800 lao động cho các doanh nghiệp.
20()
trong( đó: đã dạy nghề cho 5.000 lao động nông thôn, đạt 50% kế hoạch năm, tăng 130% so với cùng
kỳ năm trước.
21()
trong( đó, trọng án 32 vụ (giảm 05 vụ), thường án 158 vụ (giảm 51 vụ). Đã điều tra làm rõ 158/190 vụ,
bắt 245 đối tượng; trong đó, trọng án làm rõ 28/32 vụ, triệt phá 11 băng, nhóm chuyên trộm cắp, cướp
giật, cưỡng đoạt tài sản.
(
22()
đã xảy
ra 378 vụ tai nạn giao thông (giảm 35,5% so cùng kỳ); làm bị thương 326 người (giảm
38,1%); gây chết 121 người (giảm 32,4%).
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4. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận được triển khai tích cực
a) Công tác xây dựng Đảng
- Công tác chính trị, tư tưởng được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung
ương 8 (khóa XI); đồng thời, đã kịp thời thông tin, phổ biến và chỉ đạo các cấp,
các ngành trong tỉnh các Kết luận, Nghị quyết, ngay sau khi kết thúc Hội nghị
lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)(23). Công tác tuyên truyền
được tiếp tục đẩy mạnh và từng bước đổi mới; việc cung cấp thông tin, định
hướng dư luận xã hội được tăng cường theo hướng đa chiều, kịp thời hơn,
những vấn đề mà nội bộ và nhân dân quan tâm hoặc báo chí phản ánh được chỉ
đạo xử lý và thông tin kịp thời. Giữ vững chế độ định kỳ gặp mặt, thông báo tình
hình, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, nhất là
về những vấn đề quan trọng, phức tạp. Đặc biệt, đã kịp thời cung cấp, định
hướng tuyên truyền về tình hình biển Đông, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái
phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục được
đẩy mạnh; đã triển khai chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
cá nhân, nói đi đôi với làm” trong toàn đảng bộ(24) gắn với tiếp tục kiểm tra,
giám sát kết quả thực hiện(25). Đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương 124 tấm
gương điển hình tiêu biểu qua 03 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, chỉ đạo các cấp ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục biểu
dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay
mang lại hiệu quả thiết thực để động viên kịp thời và nhân rộng. Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo ban hành nội dung tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ
chức quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên cho cán bộ chủ chốt các
cấp trong tỉnh. Tình hình tư tưởng trong nội bộ và nhân dân nhìn chung tiếp tục
ổn định, sự đồng thuận trong xã hội được giữ vững trên các mặt.

(

(
(

23()

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khoá
XI) cho gần 500 cán bộ, chủ chốt đương chức và nguyên cán bộ, chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.
24()
Theo Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
25()
Theo Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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- Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh khá toàn diện. Công
tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng(26), đảng viên(27) ngày càng đi vào thực
chất hơn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công nhận 40 tổ chức Đảng đạt “trong
sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” và 4 đảng viên đạt “tiêu biểu xuất sắc cấp
tỉnh” năm 2013; đồng thời, đã chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi một số nội
dung trong hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên
để phù hợp với yêu cầu thực tế và tiếp tục nâng cao chất lượng.
Công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý được chú trọng thực hiện, chuẩn bị các bước cho Đề án nhân sự Tỉnh ủy
giai đoạn 2015 - 2020. Đã rà soát, thông qua quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XIII) và các chức danh chủ chốt của tỉnh (giai đoạn A2). Tiếp tục
bố trí, sắp xếp và phân công lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban,
ngành, địa phương của tỉnh theo Đề án nhân sự của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010 2015, bảo đảm phát huy tốt năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ(28) ; đồng
thời, thực hiện nghiêm công tác sắp xếp, phân công và kiện toàn lãnh đạo một sở
ngành có nhiều hạn chế, yếu kém(29). Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được
tiếp tục thực hiện theo hướng coi trọng thực chất, nhận xét nghiêm túc trên cơ sở
kết quả phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao cụ thể từ đầu năm và việc rèn
26()

Cuối( năm 2013, toàn Đảng bộ tỉnh có 495 cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng (chiếm tỷ lệ 98,21%);
trong đó có 224 cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, chiếm 45,25% (giảm 2,27% so với năm 2012),
94 cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 18,99% (tăng 0,97% so với năm 2012), 162 cơ sở
đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 32,73% (giảm 0,34% so với năm 2012), 15 cơ sở đảng xếp loại yếu kém,
chiếm 3,03% (tăng 1,64% so với năm 2012).
27()
Cuối( năm 2013, toàn Đảng bộ tỉnh có 24.930 đảng viên được đánh giá chất lượng, chiếm gần 94%,
trong đó: Có 2.223 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 8,92% (tăng 0,12%);
17.949 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,04% (tăng 1,44%); 4.496 đảng viên đủ
tư cách hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 18,03% (giảm 1,92%); 252 đảng viên xếp loại vi phạm tư cách hoặc
không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,01% (tăng 0,35% so với năm 2012).
(
28()
Đã luân
chuyển, bổ nhiệm đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ
chức vụ Bí thư Thị ủy La Gi; bổ nhiệm 01 đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; điều động đồng chí Bí thư Thị ủy La Gi
về giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; luân chuyển, bổ nhiệm đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn
Thanh niên giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; điều động đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuy Phong
về giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; điều động đồng chí Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và
đồng chí Phó Bí thư Thị ủy La Gi; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Phó Bí
thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Hiệu trưởng Trường Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
tỉnh.
(
29()
Cụ thể
đã thay thế người đứng đầu của Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; bố trí, điều động và
phân công các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng giảm số
lượng (từ 5 xuống còn 3) và đảm bảo phân công phụ trách các lĩnh vực; tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện
toàn Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số các cơ quan, đơn vị khác.
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luyện phẩm chất đạo đức cách mạng ; nhờ vậy, đã phát huy ngày càng tốt hơn
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1334-QĐ/TU, ngày
22/5/2014 phân công, phân cấp thẩm quyền quyết định và quản lý cán bộ, đảng
viên đi ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài(30).
- Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên. Các cấp ủy
và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 609 lượt tổ chức Đảng(31); qua
kiểm tra(32), đã yêu cầu 38 tổ chức Đảng có chấn chỉnh, khắc phục thiếu xót và
thi hành xử lý kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng. Đồng thời, đã kiểm tra 520 lượt
đảng viên; qua kiểm tra(33), đã đề nghị 06 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục
khuyết điểm, thi hành kỷ luật 36 đảng viên.
Ngoài nhiệm vụ giám sát thường xuyên, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra
các cấp đã giám sát 149 tổ chức Đảng(34), qua giám sát(35), đã yêu cầu 16 tổ chức
Đảng rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

(

(

(

(

(

(

30()

thay thế Quyết định số 1048-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phù hợp với Quy định số 228QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
31()
Trong đó, kiểm tra 499 tổ chức Đảng theo điều 30 và kiểm tra 110 tổ chức Đảng theo Điều 32 - Điều
lệ Đảng.
32()
Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; 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”, trọng tâm và khắc phục những yếu kém, khuyết
điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI); việc thi hành Điều lệ Đảng; về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển cốt cán
chính trị trong tình hình mới; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
33()
Nội dung: Về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc triển khai
chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; trách nhiệm quản lý tài chính trong cơ quan, đơn
vị, quản lý hành chính trên lĩnh vực đất đai; những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm,
buông lỏng lãnh đạo, quản lý.
34()
Trong đó, giám sát 93 tổ chức Đảng theo Điều 30; giám sát 56 tổ chức Đảng theo Điều 32 - Điều lệ
Đảng.
35()
Nội dung: Về kết quả khắc phục các kết quả kiểm tra năm 2013 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW
và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của
Đảng; thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ;về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2011-2015; việc quản lý tài chính.
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Đồng thời, đã giám sát 328 đảng viên, qua giám sát(36) đã yêu cầu 08 đảng vên
chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật đối
với 95 đảng viên(37) do sai phạm(38) và kỷ luật thi hành kỷ luật 02 tổ chức Đảng(39)
bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý.
Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các biện pháp đấu tranh phòng,
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy
mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày
21/4/2014 về kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị
quyết trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”, trọng tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau
kiểm điểm tự phê bình và phê bình(40). Thường trực Tỉnh ủy duy trì chế độ giao
ban trực tuyến hàng quý về tình tình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI) và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm
điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4
(khóa XI); trên cơ sở kết quả thực hiện đã chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm
cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Định kỳ hàng tháng, tập thể Thường trực Tỉnh ủy nghe các cơ quan trong
khối nội chính báo cáo tình hình, kết quả xử lý các vụ việc liên quan đến tham
nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 02 Đoàn kiểm tra (41) các cấp
ủy, tổ chức Đảng(42) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
36()

Nội (dung: Về kết quả khắc phục các kết quả kiểm tra năm 2013 về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW
và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được
giao; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm.
37()
gồm:( khiển trách 54; cảnh cáo 29; cách chức 05; khai trừ 7 đảng viên.
(
38()
Nội dung
vi phạm: Vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không
được làm, phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm nhiệm
vụ cấp trên giao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
39()
giảm( 01 tổ chức Đảng so cùng kỳ năm 2013.
40()
Ban (Thường vụ Tỉnh ủy đã lập 03 đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, tiến hành kiểm tra tại 04 ban thường vụ
cấp ủy trực thuộc tỉnh và 02 sở, các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
41()
Theo( Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 03/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
42()
gồm:( Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, các Huyện ủy Đức Linh, Tánh Linh và các tổ chức Đảng trong
các đơn vị Cục Thuế tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh theoKế hoạch số 102-KH/TU, ngày 03/3/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy.
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trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 03 đơn vị cấp
tỉnh(43); Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm qua kiểm tra
việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí theo Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XII). Chỉ đạo
giải quyết dứt điểm 05 vụ việc tiêu cực, tham nhũng trọng điểm.
b) Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội
- Công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị thuộc lực
lượng vũ trang đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phục vụ đắc lực
việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1 - đoạn
qua địa bàn tỉnh(44); do đó, đã bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch đề ra.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày
17/02/2014 và Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 15/4/2014 lãnh đạo triển khai
thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
về triển khai thực hiện Quy chế "giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh”; 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”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
trong tình hình mới” trong toàn đảng bộ.
Các chương trình, đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản
xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần được tiếp tục triển khai tốt(45).
Nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa với các xã vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.

(

43()

(

44()

(

gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 23/12/2013 lãnh đạo công tác giải
phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận,
vận động nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng chủ trương giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án
nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; định kỳ 10 ngày một lần, Thường trực Tỉnh ủy nghe các địa phương,
các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh báo cáo kết quả thực hiện và cho ý kiến chỉ đạo những khó
khăn, vướng mắc.
45()
chỉ đạo tiếp tục thực hiện cung ứng các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp để phục vụ bà con
đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã miền núi, vùng cao đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất; triển khai
hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn năm 2014 theo
Chương trình 135; tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 với tổng
kinh phí 17.459 triệu đồng
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Ban Thường vụ, Thường trực các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo
đối với công tác tôn giáo, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các
vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo theo quy định của pháp luật;
tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo xử lý những trường hợp lợi dụng tôn giáo vi
phạm pháp luật, góp phần giữ vững trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. Đã
giải quyết các trường hợp có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở tôn
giáo(46) đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân; chỉ đạo giải quyết có kết quả
các vấn đề mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ chức sắc và tín đồ, các hoạt
động tôn giáo trái phép.
- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục tập hợp,
vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các
phong trào thi đua của tỉnh(47), góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội
ở địa phương. Tiếp tục thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời
gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên và các đối tượng gặp khó khăn từng
bước ổn định cuộc sống(48); đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội bằng các hình thức khác nhau đã vận động cán bộ, đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ các chương trình hướng về
biển đảo do Trung ương phát động. Công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển
hội viên tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá tích cực, đã tổ chức thành
công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh; trong 6 tháng, các đoàn thể
kết nạp được 28.946 đoàn viên, hội viên mới(49); chia tách, thành lập mới 25 tổ
chức cơ sở Đoàn, Hội(50). Đã phổ biến, quán triệt các quyết định số 217-QĐ/TW,
Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và chủ động xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện trong hệ thống tổ chức mình(51).
46()

gồm:( Phật giáo 09, Công giáo 05 và Tin lành 01 cơ sở.
(
47()
Phong
trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào làm giao thông
nông thôn, phong trào thi đua giữa các khu phố, thôn (bản), phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ.
(
48()
tổ chức
thăm, tặng các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số,
đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 79.600 suất quà/trị giá 24,366 tỷ
đồng; xây dựng, sửa chữa 45 căn nhà trị giá hơn 866 triệu đồng.
(
49()
Hội Liên
hiệp Phụ nữ 1.160 hội viên; Đoàn Thanh niên 10.890 đoàn viên, 9.724 hội viên; Liên đoàn
Lao động 1.438 đoàn viên; Hội Nông dân 1.543 hội viên; Hội Cựu chiến binh 386 hội viên; Hội Chữ
thập đỏ 240 hội viên; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 100 hội viên và Hội Người cao tuổi 1.353
hội viên; Hội Khuyến học 2.112 hội viên.
50()
Đoàn( Thanh niên 4, Hội Cựu chiến binh 3, Liên đoàn Lao động 16, Hội Nạn nhân chất độc Da
cam/dioxin 2 tổ chức.
(
51()
Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 268-KH/BTV, ngày 11/3/2014; Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn Thanh niên ban hành Kế hoạch số 169/TĐTN-TCKT, ngày 28/3/2014 và Quyết định số 239QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 13/6/2014 ban hành quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận; Hội Cựu chiến binh tỉnh ban hành
Kế hoạch số 48/KH-CCB, ngày 22/5/2014 và Hướng dẫ số 29/HD-CCB, ngày 24/3/2014; Hội Nông dân
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II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn,
nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong
vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta, làm ảnh hưởng đến nhiều mặt
trong phạm vi cả nước và của tỉnh. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn
Đảng bộ, tình hình chung của tỉnh tiếp tục ổn định, nhiều mặt có chuyển biến
tích cực; nổi rõ là: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt cao hơn
cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục trên đà phục hồi và đạt tốc độ
tăng trưởng cao hơn; sản xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch tiếp tục phát
triển; hoạt động thương mại, tín dụng, xuất khẩu và thu ngân sách từ nội bộ nền
kinh tế đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công
trình trọng điểm, bức xúc; đặc biệt, đã dồn sức thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh, căn
bản về đích trước so với các mục tiêu do Chính phủ quy định. Các hoạt động
văn hóa, xã hội được duy trì. Chất lượng giáo dục được giữ vững, tỷ lệ học sinh
bỏ học dở chừng tiếp tục giảm. Các loại dịch bệnh được phát hiện, khống chế
kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; các gia đình chính sách,
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo tốt hơn. An ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Công tác an toàn giao thông
được tập trung chỉ đạo, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Một số vụ
gây rối được tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời và có hiệu quả; đặc biệt,
những vấn đề phát sinh liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn
khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Nước ta
đều được chỉ đạo xử lý kiên quyết, kịp thời và bảo đảm yêu cầu lãnh đạo của
Trung ương. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự của cấp trên
giao. Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các biện pháp đấu tranh
phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy
mạnh và đạt kết quả. Công tác dân vận đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị
của tỉnh, nhất là phục vụ đắc lực việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án
nâng cấp, cải tạo Quốc lộ I - đoạn qua địa bàn tỉnh. Chất lượng hoạt động của hệ
thống chính trị nhìn chung tiếp tục nâng lên, thể hiện rõ hơn sự quyết tâm, dồn
sức triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, kể cả nhiệm vụ
thường xuyên và đột xuất.
tỉnh ban hành Kế hoạch số 61-KH/HNDT, ngày 15/6/2014; Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch
số 22/KH-LĐLĐ, ngày 14/5/2014.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên các mặt vẫn còn một số
khó khăn, yếu kém; đáng quan tâm nhất là: Hiệu quả khắc phục sự phát triển
thiếu bền vững của nền kinh tế chưa rõ; nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng
khó khăn; thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
còn ít. Trước tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng du
lịch có xu hướng chậm lại, giá cao su giảm; giá thanh long bấp bênh; thị trường
xuất khẩu có chiều hướng thu hẹp. Tệ phá rừng trái phép ở vùng giáp ranh với
tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp. Tiến độ xây dựng nông thôn mới tuy có cố
gắng, nhưng nhìn chung còn chậm, những tiêu chí còn lại nếu không có sự nỗ
lực, tập trung chỉ đạo đúng mức thì khó có khả năng đạt. Nguồn thu ngân sách
từ đất đai còn khó khăn, kết quả thấp. Tình trạng học sinh ở những vùng khó
khăn bỏ học dở chừng có chiều hướng gia tăng; các tệ nạn xã hội, nhất là ma
túy, trộm cắp tiếp tục diễn biến phức tạp, kể cả địa bàn nông thôn. Quản lý nhà
nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lao động là người nước ngoài còn khó
khăn, lỏng lẻo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở
Đảng còn hạn chế và chưa đều. Đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn thiếu và yếu về
năng lực, phẩm chất đạo đức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Việc nhân
rộng và phát huy các điển hình tiên tiến trong phong trào hành động cách mạng
của quần chúng còn ít, thiếu chiều sâu, sức lan tỏa hạn chế./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
(để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78;
- 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.
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