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1. Về kinh tế
a) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định. Giá trị
sản xuất đạt hơn 13.575 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số
sản phẩm tăng khá như: Hàng may mặc tăng 15,0%, đá xây dựng tăng 10,5%,
nước máy tăng 4,7%, nước đá tăng 4,1%, điện tăng 3,7%. Đã thu hút thêm 8 dự
án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký 48,8 triệu USD và
154,58 tỷ đồng, tổng diện tích thuê đất 46 ha, nâng tổng số dự án đầu tư vào các
khu, cụm công nghiệp lên 48 dự án với tổng vốn đăng ký gần 131 triệu USD và
3.207 tỷ đồng, tổng diện tích thuê đất 179 ha.
b) Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển ổn định. Trong 9 tháng, toàn tỉnh
đón 2.772 nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 7,4%, tổng số
4.022 nghìn ngày nghỉ, tăng 8,6% và doanh thu du lịch đạt 4.536 tỷ đồng (tăng
16,8% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng sản phẩm du lịch ngày càng nâng
lên; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường; tổ chức nhiều lễ hội
thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.
c) Sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi; các cây trồng lợi thế tiếp
tục phát triển. Vụ đông xuân năm nay, diện tích gieo trồng cây hàng năm 46.749
ha, vượt 14,0% kế hoạch vụ, tăng 8,9%, sản lượng lương thực đạt 252,4 nghìn
tấn, tăng 10,8% so với vụ đông xuân năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng
năm trong vụ hè thu 68.331 ha, vượt gần 3% kế hoạch, tăng 0,7% so với vụ hè
thu năm trước; sản lượng lương thực vụ hè thu ước đạt 295.789 tấn, tăng 1,3%
so với vụ hè thu năm trước). Đang tập trung sản xuất vụ mùa, toàn tỉnh đã gieo
trồng 31.328 ha cây ngắn ngày, đạt 69,6% kế hoạch.
Trong 9 tháng, đã trồng mới 3.376 ha cây thanh long, nâng tổng số lên
23.927 ha thanh long, vượt 13,4% kế hoạch; trong đó có 7.786 ha thanh long
được cấp chứng nhận VietGap; đã trồng mới 105 ha cao su, nâng tổng số lên
41.143 ha cao su. Các chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xã hội hóa
giống lúa, mô hình cánh đồng chất lượng cao tiếp tục được quan tâm(1). Thường

1()

Trong đó, đã thực hiện 883 ha giống lúa xác nhận, 1.300 ha sản xuất lúa chất lượng cao, 500 ha sản
xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn.
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xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là 07 xã
đăng ký đạt chuẩn vào cuối năm 2014.
Chăn nuôi tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định. Triển khai tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, tiêm phòng các loại
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được đẩy mạnh. Đã trồng mới
1.784 ha rừng(2), đạt 74,3% kế hoạch năm. Tiếp tục giao khoán, bảo vệ rừng
được 94.073 ha, đạt 81,3% kế hoạch năm; phát hiện xử lý 464 vụ vi phạm Luật
Bảo vệ và phát triển rừng.
d) Khai thác thủy sản trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản lượng thủy
sản khai thác 147.750 tấn, đạt 78,4% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm
trước. Phát triển nuôi trồng thủy sản 2.483,9 ha, tăng 137 ha và sản lượng nuôi
thủy sản 10.923 tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất và tiêu thụ
tôm giống hơn 12,4 tỷ post, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản
lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được chú trọng; đã phát hiện, xử lý
388 vụ vi phạm, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.
e) Công tác xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm. Đã cấp 105 ha đất sản
xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và đời
sống(3), tổ chức ký hợp đồng đầu tư ứng trước và thu mua lúa, bắp lai của đồng
bào dân tộc thiểu số.
f) Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
dịch vụ xã hội 9 tháng đạt 15.892 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm
trước. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng tăng 2,72% so với tháng 12/2013 và tăng
5,82% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được
tăng cường. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 197,4 triệu USD, tăng
4,5%; xuất khẩu dịch vụ đạt 92,2 triệu USD, tăng 15,6% và kim ngạch nhập
khẩu đạt 90,5 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
g) Hoạt động bưu chính, viễn thông, vận tải phát triển ổn định. Khối
lượng luân chuyển hàng hóa đạt 257,8 triệu tấn km, đạt 88% kế hoạch, tăng
9,4%; luân chuyển hành khách đạt 588,9 triệu lượt người km, đạt 75% kế hoạch,
tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục
phát triển, mật độ bình quân đạt 1,5 km/điểm; toàn tỉnh có 1,65 triệu thuê bao
điện thoại, đạt mật độ 139,8 thuê bao/100 dân; 56,9 nghìn thuê bao Internet; tỷ
lệ người sử dụng Internet đạt 34,7%.
2()

Gồm: 1.570 ha rừng sản xuất và 214 ha rừng phòng hộ; trồng cây phân tán 65 ngàn cây (đạt 109%
kế hoạch năm); chăm sóc rừng đạt 7.630 ha (đạt 100% kế hoạch năm.
3()
Gồm: 1.167 tấn phân bón các loại, 31,3 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 14,7 tấn lúa giống, 45 tấn bắp
giống, 32,8 tấn gạo các loại,…
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h) Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước 9
tháng đạt 873,5 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm(4). Đã thành lập mới 308
doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 1.332,34 tỷ đồng; cấp thay đổi nội dung
đăng ký kinh doanh cho 615 doanh nghiệp; thông báo giải thể 70 doanh nghiệp,
xóa tên 20 chi nhánh và văn phòng đại diện; thông báo tạm ngừng kinh doanh
48 doanh nghiệp; ban hành quyết định thu hồi 97 doanh nghiệp do vi phạm Luật
Doanh nghiệp. Công tác thu hút các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân
sách nhà nước được quan tâm. Trong 9 tháng, cấp Giấy chứng nhận đầu tư 39
dự án; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 36 dự án, với tổng vốn đăng ký
tăng 1.913 tỷ đồng; thu hồi 18 dự án không triển khai đầu tư(5), thu hồi 01 chủ
trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án du lịch.
i) Về tài chính - tín dụng: Thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng có nhiều
cố gắng, với 4.941 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán năm, giảm 5,6% so với cùng kỳ
năm trước; trong đó thu nội địa 2.788,9 tỷ đồng, đạt 72,7% dự toán năm, tăng
11,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương 9 tháng 4.534 tỷ
đồng, đạt 73,8% dự toán năm(6). Hoạt động tín dụng ổn định; tính đến ngày
30/9/2014, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 17.929 tỷ
đồng, tăng 14%; dư nợ cho vay đạt 20.692 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.
k) Tài nguyên và môi trường: Đã tổ chức tập huấn triển khai Luật Đất đai
năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai
năm 2013. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền trên đất 5.179ha/6.468 ha, đạt 80% kế hoạch năm(7). Công tác
bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo(8). Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành về đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường.
2. Văn hóa - xã hội
a) Về giáo dục: Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững.
Công tác tổ chức thi học kỳ, xét tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở (THCS), thi
tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2013 - 2014 và thi tuyển sinh
vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; số
học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014, đạt tỷ lệ 98,48%. Năm học
4()

Trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh 615,2 tỷ đồng (đạt 61,7%), vốn ngân sách cấp huyện 206,5 tỷ
đồng (đạt 63%), vốn ngân sách cấp xã 51,8 tỷ đồng (đạt 58,4% kế hoạch năm).
5()
Gồm: 10 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, 02 dự án du lịch, 04 dự án công nghiệp, 02 dự
án dịch vụ.
6()
Trong đó, chi thường xuyên 3.077 tỷ đồng tăng, đạt 73,8% dự toán năm.
7()
Trong đó: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 908 ha/1.000 ha, đạt 90,8% và
hộ gia đình, cá nhân được 4.270 ha/5.468 ha, đạt 78% kế hoạch năm.
8()

Đã tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh như: 05 cơ sở chế biến
bột cá tại Cụm Công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, khai thác titan tại khu vực Thiện Ái, xã Hòa Thắng, huyện
Bắc Bình; nhà máy sản xuất tôn tráng kẽm Trung Nguyên, khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai,
đồng muối Thông Thuận (huyện Tuy Phong); tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với 18 trang trại chăn
nuôi heo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết,…
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2013 - 2014, toàn tỉnh có 2.830 học sinh bỏ học dở chừng ở cả 3 cấp học, giảm
935 học sinh so với năm học 2012 - 2013, tỷ lệ giảm 24,83%, vượt 19,83% so
với kế hoạch. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được tăng
cường; có 49 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, vượt 12 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã,
phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
trong toàn tỉnh lên 87/127 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 68,5%.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2014
-2015 được thực hiện chu đáo. Toàn tỉnh có 626 trường học (tăng 8 trường)(9); đến
nay, toàn tỉnh có 15.882 giáo viên (tăng 58 giáo viên so với năm học trước)(10).
Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp khu vực và cấp quốc gia đều tăng so
với năm học trước: Tham dự kỳ thi giải toán trên máy tính cấp khu vực phía
Nam, kết quả có 04 học sinh đạt giải (03 giải ba, 01 giải khuyến khích), so với
năm học trước tăng 02 giải; thi học sinh giỏi quốc gia có 08 học sinh đạt giải (01
giải nhì, 02 giải ba, 05 giải khuyến khích); tham dự kỳ thi Olympic các trường
chuyên phía Nam, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã xuất sắc đạt 43 huy
chương các loại(11), xếp thứ 15/131 trường dự thi.
b) Về y tế: Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công
tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, nhất là ở tuyến xã; đến nay,
toàn tỉnh có 101/127 trạm y tế xã có bác sĩ công tác, bình quân hiện có 5,54 bác
sĩ/vạn dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật của ngành y tế tiếp tục được
đầu tư. Đã xây dựng 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 của Trung tâm Y tế Quân dân y huyện
Phú Quý, Bệnh viện Y dược học cổ truyền và Phục hồi chức năng của tỉnh, phấn
đấu hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý IV/2014.
Các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến xã.
Các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn đều được kiểm soát và khống chế kịp
thời; đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm (tại thành phố Phan Thiết và huyện Bắc
Bình) làm 07 người mắc, có 01 người tử vong.
c) Các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao tiếp tục được duy trì, góp
phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của nhân dân. Đã tổ chức Chương trình Tiếng hát Tuyền hình Bình Thuận lần
9()

Gồm: 182 trường mầm non (tăng 4 trường); 280 trường tiểu học (tăng 02 trường); 03 trường tiểu
học và THCS (tăng 1 trường); 125 trường THCS; 26 trường THPT (tăng 1 trường); 01 trường THCS
và THPT; 02 trường phổ thông có nhiều cấp học; 01 trường nghiệp vụ; 02 trường trung cấp; 03 trường
cao đẳng; 01 trường đại học.
10()
Gồm: 2.460 giáo viên mầm non, 5.716 giáo viên tiểu học, 4.813 giáo viên THCS, 2.526 giáo viên
THPT, 52 giáo viên giáo dục thường xuyên, 315 giảng viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
11()
Gồm: 15 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 07 huy chương đồng.
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thứ I - 2014; cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam năm 2014; Lễ hội Trung thu
2014. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng
khắp các địa bàn; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Hoạt động thể thao phát triển mạnh, các phong trào thể thao quần chúng diễn ra
sôi nổi, tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VII/2014, giải
Lướt ván buồm Quốc tế Mũi Né - Fun Cup lần thứ XV/2014,... Thể thao thành
tích cao đạt kết quả khá, đã đạt được 121 huy chương các loại(12).
d) Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm có nhiều cố gắng. Trong 9
tháng, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 8.601 lao động, đạt 66,2% kế hoạch,
tăng 27,2% so cùng kỳ năm trước(13). Giải quyết việc làm cho khoảng 17.425 lao
động, đạt 72,6% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ năm trước. Đã tiếp
nhận 4.082 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 50,3% so với cùng
kỳ năm trước và đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 4.103 lao động.
Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Đã giải quyết cho 3.977 hộ
nghèo vay vốn sản xuất, với tổng kinh phí 68.406 triệu đồng; giải ngân vốn vay
mới cho 6.694 sinh viên, với kinh phí 35.968 triệu đồng; đã cấp thẻ bảo hiểm y
tế (BHYT) cho 64.709 người nghèo, 7.644 người thuộc diện cận nghèo, 9.207
người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà
nước gần 31,3 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo vận động được
466,6 triệu đồng; hỗ trợ về nhà ở cho 44 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí thực hiện là 1.015 triệu đồng từ nguồn vận
động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; hoàn tất công tác nghiệm thu
và tổ chức lễ bàn giao 300 căn nhà cho hộ nghèo do VietinBank tài trợ năm
2013; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với kinh phí là 3.819,15 triệu đồng/14.145
hộ nghèo; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo
Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Chính phủ với kinh phí 1.123 triệu đồng.
Trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho 28.699 đối tượng; 460 đối tượng có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người tâm thần,
người cao tuổi được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với
cách mạng, trong 9 tháng toàn tỉnh có thêm 128 Mẹ được Chủ tịch nước phong
tặng (30 Mẹ) và truy tặng (98 Mẹ) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Vận
động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 6 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra.
3. Về công tác quản lý hành chính nhà nước và quốc phòng - an ninh
12()

Gồm: 38 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 55 huy chương đồng.
Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6.585 người, đạt 65,6% kế hoạch và tăng 31,6% so
cùng kỳ năm trước.
13()
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Đã tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh
ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo,
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
Nhà nước năm 2014. Đồng thời, đã rà soát, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. Hoàn thành công tác tổ chức bầu
cử trưởng thôn, khu phố và phó trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2014 - 2016.
Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức; tổ chức thi tuyển
giáo viên năm 2014. Tiếp tục thực hiện Đề án 100 của tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung
chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, khắc phục những hạn chế, yếu kém trên các
lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện,
hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa
giới hành chính. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”,
“một cửa liên thông”; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành công tác tuyển quân năm 2014 ở 3 cấp đảm bảo chất
lượng . Công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo
của Tổ quốc được quan tâm(15). Tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội;
chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của gia đình quân nhân tại ngũ, kịp thời giải
quyết những khó khăn, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn
thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.
(14)

Đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn. Trong 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 286 vụ phạm pháp hình sự (giảm
89 vụ so với cùng kỳ), trọng án 44 vụ (giảm 18 vụ); tỷ lệ điều tra làm rõ số vụ
phạm pháp hình sự đạt 81,5%; triệt phá kịp thời các băng, nhóm tội phạm, chuyển
hóa được một số địa bàn an toàn về an ninh trật tự (16). Giải quyết 1.075/1248 tin
báo, tố giác tội phạm, kết thúc điều tra 825/1277 vụ án. Công tác đảm bảo an toàn
giao thông được quan tâm chỉ đạo, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
giảm trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)(17).

14()

Trong đó có 43 đảng viên/1.400 thanh niên nhập ngũ.
Đã kịp thời tuyên truyền việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm
lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta; đã xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến hoạt
động của công nhân Trung Quốc ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, không để xảy ra điểm nóng.
16()
Trong đó, đã ttriệt phá 38 băng, nhóm tội phạm cướp, cướp giật, giết người, trộm cắp, cố ý gây
thương tích, gây rối trật tự công cộng,... bắt, xử lý 120 vụ/276 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử
dụng trái phép các chất ma túy, 113 vụ/606 đối tượng cờ bạc dưới nhiều hình thức,...
17()
Trong 9 tháng (từ ngày 16/12/2013 đến ngày 14/9/2014), toàn tỉnh xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông,
làm chết 178 người, bị thương 451 người; so với cùng kỳ năm 2013, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt
(giảm 231 vụ, 39 người chết và 235 người bị thương).
15()
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Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, gặp gỡ, đối thoại
trực tiếp với công dân được tăng cường; đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều
vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng(18).
4. Về công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận
4.1- Công tác xây dựng Đảng
a) Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Đã tổ chức
học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung
ương 8, 9 (khóa XI) và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) (19). 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; những vấn đề nội bộ và xã
hội quan tâm hoặc báo chí phản ánh được chỉ đạo xử lý kịp thời. Tiếp tục giữ
vững chế độ gặp mặt, thông báo tình hình, lắng nghe ý kiến đóng góp của các
đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm theo định kỳ(20). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và
cho ý kiến về chuyên đề “các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiểu quả
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ” và chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ(21); cho chủ trương tiếp tục mở
rộng thực hiện Đề án thí điểm “Chi bộ làm tốt công tác tư tưởng” ở 6 chi bộ
trong các loại hình tổ chức Đảng; về chủ trương thực hiện thí điểm mô hình “Ban
Tuyên - vận” ở xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận ở thôn, khu phố(22).
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 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(23) gắn với tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện(24). Đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), tổ chức gặp mặt, tuyên dương 124 tấm
gương điển hình tiêu biểu qua 03 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
18()

Toàn tỉnh đã tiếp 2.378 lượt công dân/2.337 vụ việc, giảm 740 lượt (23,73%) so với cùng kỳ năm
trước. Tiếp nhận 1.314 đơn khiếu tố (giảm 18,84% so với cùng kỳ năm trước), trong đó đơn thuộc thẩm
quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 595 đơn, chiếm 45,28% tổng số đơn tiếp nhận,
giảm 177 đơn (giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước); đã giải quyết 483/595 đơn khiếu tố, đạt 81,2%.
19()
về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
20()
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.
21()
Theo Thông báo số 431-TB/TU, ngày 06/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyên đề “Các
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng” và Kết luận số
587-KL/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ.
22()
Thực hiện thí điểm tại phường Thanh Hải, xã Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết) và thị trấn Phú
Long, xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc).
23()
Theo Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
24()
Theo Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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Hồ Chí Minh”, chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội tăng cường phát hiện, xây dựng, biểu dương và nhân rộng
những tấm gương tiêu biểu, điển hình, những cách làm hay, hiệu quả.
b) Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 12/9/2014 về tổ chức
Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và
Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 12/9/2014 về công tác nhân sự cấp ủy cấp trên
cơ sở và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đã tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị
số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng,
Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Hướng dẫn
số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch số 127KH/TU và Hướng dẫn số 09-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số văn
bản khác có liên quan, tham dự có 380 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện.
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 A3). 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 (25). Đã chỉ
đạo tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo,
quản lý và hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, quy định
khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014 báo đảm đúng thức chất theo
hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng(26).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ
chức 02 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán
bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2014; tiếp tục chỉ đạo tổ
Đã luân chuyển, chỉ định 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, chỉ định 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; luân chuyển và chỉ
định Phó Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam; chỉ định đồng chí Phó Bí thư Thị ủy La Gi; chuẩn y Phó Bí
thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; điều động, bổ nhiệm
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân; 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.
26()
Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về kiểm điểm
tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.
25()
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chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh theo
Kế hoạch số 90-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, ngày càng
chú ý công tác bồi dưỡng đối tượng là quần chúng ưu tú của các đoàn thể chính
trị - xã hội ở cơ sở, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong học
sinh - sinh viên; đến ngày 31/8/2014, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.118 đảng viên
mới, đạt gần 80% kế hoạch năm.
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(27);
chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTCTU về công
tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xét duyệt,
công nhận cán bộ hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần(28) và thực hiện kịp
thời các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ.
c) Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chỉ đạo. Đến nay, đã cơ
bản hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
trong năm 2014(29); các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ
Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo va tổ chức thực hiện đạt
kết quả khá toàn diện. Đã chỉ đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10HD/UBKTTW, ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về công
tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
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 (khóa XI), trọng tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết
điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình(30). Định kỳ hàng
27()

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.
28()
Đã công nhận cán bộ hoạt động cách mạng đã hi sinh, từ trần cho 65 trường hợp.
29()
Đến nay, đã hoàn thành các nội dung kiểm tra, giám sát theo các Kế hoạch số 102-KH/TU, Kế
hoạch số 103-KH/TU, Kế hoạch số 104-KH/TU, Kế hoạch số 105-KH/TU, Kế hoạch số 108-KH/TU,
Kế hoạch số 109-KH/TU, Kế hoạch số 120-KH/TU, Kế hoạch số 121-KH/TU, Kế hoạch số 122KH/TU và Kế hoạch số 125-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
30()
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
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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(31) các cấp ủy, tổ chức Đảng(32)
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 trực tiếp kiểm tra
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 03 đơn vị cấp tỉnh(33); 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).
4.2- Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội
a) 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(34), đã bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục tăng
cường vận động nhân dân ủng hộ lực lượng thi công và bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong quá trình thi nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.
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 và đã tổ chức Hội nghị
tập huấn, triển khai các Quy định, Hướng dẫn(35) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
(khóa XI)(36). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị
Trung ương 7 (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.

Thường vụ Tỉnh ủy.
31()
Theo Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 03/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
32()
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 theo Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 03/3/2013 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy.
33()
gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
34()
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.
35()
Quy định số 1415-QD/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
36()
Về Quy chế "giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh” và 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”.
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Đã chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh,
huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2015(37). 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; các đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động
kết nghĩa với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cấp ủy các cấp 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.
Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục
được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan
tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngày càng nề nếp hơn. Công tác cải cách thủ tục
hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân được tăng cường; việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội
viên và nhân dân được chú ý hơn; hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan
quản lý Nhà nước ngày càng được công khai, minh bạch tạo điều kiện cho cán
bộ, công chức, nhân dân tham gia góp ý xây dựng, giám sát. Việc vận động nhân
dân tham gia làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ được các địa phương
triển khai khá tích cực và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Cấp ủy,
chính quyền các địa phương, đơn vị đã quan tâm tổ chức đối thoại trực tiếp với
nhân dân, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên; qua đó, các kiến nghị, phản
ánh, các vấn đề bức xúc được giải quyết, giải thích kịp thời. Ban Chỉ đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở các cấp tập trung rà soát, bổ sung quy chế hoạt động; củng
cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc
thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là các sở, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc (38);
ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) đã tổ
chức phúc tra việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện
QCDC ở cơ sở tại 06 đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ
đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong loại hình doanh nghiệp theo Nghị
định số 60/NĐ-CP của Chính phủ.
b) 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,
37()

Hiện nay, thị xã La Gi và huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh đã tổ chức Đại
hội xong; cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11/2014.
38()
Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo QCDC các cấp đã tiến hành kiểm tra 91 cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó, cấp tỉnh 31; cấp huyện 60).
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vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các
phong trào thi đua của tỉnh(39), góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội
ở địa phương, vận động đóng góp gần 17 tỷ đồng và hơn 8.300 ngày công lao
động xây dựng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây
dựng các công trình công cộng(40); đã tổ chức Lễ tiếp nhận Quỹ “Tiếp bước cho
em đến trường” năm 2014 được 2,3 tỷ đồng. 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, tặng 105.524 suất quà, tổng
trị giá trên 33 tỷ đồng(41); 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 9 tháng, các đoàn thể và
hội quần chúng phát triển 33.884 đoàn viên, hội viên mới(42); chia tách, thành lập
mới 37 tổ chức cơ sở đoàn, hội(43), trong đó thành lập mới 09 công đoàn cơ sở,
04 chi đoàn thanh niên, 01 tổ phụ nữ; phát triển 829 đoàn viên, hội viên mới
trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019; chỉ đạo tổ chức Đại
hội Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đạt yêu cầu và tiến độ(44). Đã tổ chức sinh
hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Hướng
39()

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.
40()
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động làm 9,75km đường trị giá 3 tỷ đồng; Hội Nông dân vận động
làm 168 km đường trị giá hơn 8 tỷ đồng và 7.160 ngày công; Đoàn thanh niên tham gia 1.140 ngày
công thực hiện cứng hóa 42.500m2 đường, nạo vét 997,45 km kênh mương nội đồng; Hội Phụ nữ vận
động làm 9,98km đường trị giá 4,9 tỷ đồng, tham gia làm công trình thủy lợi nhỏ với số tiền đóng góp
40 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh vận động 18 hội viên hiến 1.956m2 đất và 70 ngày công làm đường
trị giá 686 triệu đồng...
41()
Mặt trận 48.290 suất quà/13,034 tỷ đồng; Hội Nông dân 759 suất quà/162,7 triệu đồng; Hội Phụ nữ
5.577 suất quà, 2 xe đạp, 7.520kg gạo/1,6 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động 700 suất/200 triệu đồng; Hội
Cựu Chiến binh 1.200 suất quà, 30 suất học bổng/278,828 triệu đồng; Đoàn Thanh niên 7.503 suất
quà/2.717,7 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ 33.870 suất quà, 32 suất học bổng, 700 cuốn vở, trợ giúp mổ
mắt, mổ tim miễn phí/12 tỷ đồng; Hội Người mù 936 suất quà/319 triệu đồng; Hội Cựu Thanh niên
xung phong 518 suất quà/118,04 triệu đồng; Hội Người cao tuổi 320 suất quà/146 triệu đồng; Hội
Thân nhân kiều bào 90 suất quà/40 triệu đồng; Trung tâm bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi 1.500
suất quà/525 triệu đồng; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 4.199 suất quà/1,521 tỷ đồng...
42()
Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.916 hội viên; Đoàn Thanh niên 12.281 đoàn viên, 9.786 hội viên; Liên
đoàn Lao động 2.729 đoàn viên; Hội Nông dân 2.562 hội viên; Hội Cựu chiến binh 590 hội viên; Hội
Chữ thập đỏ 424 hội viên; Hội Nạn nhân chất độc da cam 100 hội viên; Hội Người cao tuổi 1.353 hội
viên; Hội Khuyến học 2.112 hội viên; Hội Cựu thanh niên xung phong 31 hội viên.
43()
Đoàn Thanh niên 5, Cựu chiến binh 5, Liên đoàn Lao động 22, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2, Hội Nạn
nhân chất độc Da cam/dioxin 2, Hội Cựu thanh niên xung phong 1.
44()
Cấp xã: 127/127 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong đại hội. Cấp huyện: 3/10 huyện, thị, thành ủy
đã tổ chức xong đại hội (gồm Phan Thiết, Phú Quý, Đức Linh).
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dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng trong hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Tiếp tục tổ chức quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
về “Quy định 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”(45).
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn chung, 9 tháng năm 2014, trong điều kiện có nhiều khó khăn, với sự
nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tình hình các mặt của tỉnh nhà tiếp
tục chuyển biến tích cực. Ở những mức độ khác nhau, trên từng lĩnh vực cụ thể,
kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm trước; có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu có
khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi rõ:
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhìn chung được cải
thiện. Sản xuất công nghiệp và hoạt động du lịch tiếp tục ổn định. Sản xuất nông
nghiệp, khai thác thủy sản trong điều kiện tương đối thuận lợi; các cây trồng lợi
thế tiếp tục phát triển; giá thanh long tăng trở lại.
- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án nâng cấp, cải tạo
Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tốt.
- Thu ngân sách có nhiều cố gắng.
- Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Đáng chú ý là,
chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững; tỷ lệ học sinh bỏ học dở
chừng tiếp tục giảm. Các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn đều được kiểm
soát và khống chế kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.
- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được giữ
vững; những vụ việc phức tạp, nổi cộm đều được phát hiện, tập trung chỉ đạo xử
lý kịp thời, có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình. Tai nạn giao thông giảm
cả 3 tiêu chí. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự đạt yêu cầu về số lượng và
chất lượng.
- Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp
thời và đạt kết quả; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đã quan
tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính
trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
45()

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai nội dung Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị
(khóa XI) trong tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2014 cho 113 chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận cấp xã. Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt và triển khai đến ủy viên Ban chấp hành
Đoàn cấp huyện; 07/18 đoàn cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác
giám sát, phản biện; 03/18 đơn vị xây dựng kế hoạch góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
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thứ XII của Đảng gắn với tiếp tục bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản
lý của tỉnh bảo đảm phát huy đúng năng lực, sở trường và chuẩn bị Đề án nhân
sự Tỉnh ủy khóa XIII. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được
đạt kết quả khá toàn diện, cơ bản hoàn thành chương trình đã đề ra. Việc thực
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn khắc phục khuyết điểm, hạn chế
sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục được quan tâm
chỉ đạo thực hiện. Công tác dân vận đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tập
trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực bằng nhiều giải pháp
cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần tạo những
chuyển biến và kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an
ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy các phong trào thi
đua trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới,
ngày càng hướng về cơ sở, sát cơ sở và đã từng bước giải quyết được những khó
khăn, vướng mắc nổi cộm, kéo dài ở cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số yếu kém,
hạn chế; đáng lưu ý là: Tốc độ tăng trưởng các mặt của tỉnh còn chậm, có mặt
thiếu vững chắc. Trong số chỉ tiêu cụ thể đạt kết quả thấp, đáng chú ý nhất là:
Chỉ tiêu xuất khẩu, nhất là xuất khẩu nông sản; chỉ tiêu sản lượng điện và chỉ
tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới khó hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiến độ đầu tư
vào các khu công nghiệp vẫn còn chậm. Thị trường bất động sản chưa có sự cải
thiện đáng kể. Thu ngân sách tuy có cố gắng, nhưng vẫn còn một số khoản thu
đạt thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước; khai thác nguồn lực từ quỹ đất còn
nhiều hạn chế. Trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp,
nếu không nắm chắc tình hình, không có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời sẽ
dễ phát sinh điểm nóng. Tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng số người chết vì
tai nạn giao thông vẫn còn cao. Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết
của Đảng ở cấp ủy cơ sở còn lúng túng, công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý của tỉnh có trường hợp còn chậm, công tác giám sát chuyên đề
theo Điều 32, Điều lệ Đảng chưa nhiều. Việc cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo
của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về
công tác dân vận ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương còn
chậm, có việc triển khai còn chung chung, hình thức; việc phối hợp nắm tình
hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có việc
chưa chặt chẽ, chưa thật sự chủ động, có biểu hiện lúng túng, thiếu linh hoạt,
đồng bộ./.
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Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại T78;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tại T78;
(để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tại T79;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng tại T78;
- Ban Kinh tế TW Đảng -Cơ quan phía Nam;
- Ban Nội chính TW Đảng -Cơ quan phía Nam;
- 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, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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