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Phan Thiết, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
9 tháng năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm
từ nay đến cuối năm 2014
-----Tại phiên họp ngày 07/10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã
họp nghe và cho ý kiến về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh 9 tháng năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo; ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 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; 16/17 chỉ tiêu chủ yếu có khả năng đạt và vượt kế hoạch
đề ra cả năm. Một số kết quả nổi rõ là:
1. 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.
2. 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.
3. Thu ngân sách có nhiều cố gắng.
4. 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.
5. 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.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số yếu kém,
hạn chế; đáng lưu ý là:
1. Tốc độ tăng trưởng các mặt của tỉnh nhìn chung 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.
2. 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.
3. 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.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC
HIỆN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2014

Yêu cầu chung: Các cấp, các ngành, địa phương tiến hành rà soát các chỉ
tiêu, nhiệm vụ của ngành mình, đơn vị mình; trên cơ sở bám sát nhiệm vụ năm
2014 để tập trung sức lãnh đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ đề ra với quyết tâm cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để tiến hành Đại
hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII,
nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Theo tinh thần đó, tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn với thực hiện tốt các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để các doanh
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp tục thu hút các dự án mới. Trong
đó, chú ý một số việc sau:
- Thực hiện tốt các chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh
doanh cho doanh nghiệp và nhân dân; trước hết, thực hiện tốt chính sách tín
dụng hỗ trợ ngư dân đầu tư đóng mới thuyền nghề công suất lớn, khai thác xa bờ
gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc theo Nghị định số 67/2014/NĐCP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ.
- Bằng các biện pháp tích cực nhất, đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm
lợi thế của tỉnh theo hướng chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu,
đồng thời hết sức chú trọng khai thác thị trường trong nước, quan tâm đúng mức
việc tiêu thụ quả thanh long.
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- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng
dụng rộng rãi các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, gắn
với tích cực nghiên cứu giữ vững thương hiệu hàng hóa, nhất là các sản phẩm
lợi thế của tỉnh, đặc biệt chú ý quả thanh long.
2. Tập trung sức lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây
dựng cơ bản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú ý làm tốt công tác
giải phóng mặt bằng và tích cực tranh thủ các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ
đầu tư các công trình trọng điểm, thiết yếu phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế xã hội của tỉnh; tập trung trước hết vào các công trình: Nâng cấp, cải tạo Quốc
lộ 1, Quốc lộ 55, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh;
đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú; đường Lê Duẩn và đường Hùng Vương
(thành phố Phan Thiết); đôn đốc sớm khởi công sân bay Phan Thiết, cảng tổng
hợp Vĩnh Tân; tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền và
kè chống xâm thực đảo Phú Quý,...
3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; từng huyện, thị xã, thành
phố rà soát các tiêu chí cụ thể, tập trung vào những xã điểm, trước hết là 07 xã
đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.
4. Đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường các biện pháp quản lý,
khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu khai thác tốt hơn nguồn lực từ quỹ đất,
gắn với làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, về
quản lý thị trường.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 25-NQ/TU,
ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa
XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động số 29-NQ/TU, ngày
11/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời, thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội; phát động mạnh phong trào giảm nghèo, trước hết
đối với các gia đình chính sách; triển khai tích cực chương trình xây dựng, sửa
chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đề
nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Tăng cường đúng mức các biện pháp phòng bệnh, không để dịch bệnh phát sinh,
lây lan, gắn với làm tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
6. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn. Tập trung các biện pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao
thông và tệ nạn ma túy; đồng thời, tiếp tục giải quyết tốt các vụ khiếu kiện, nhất
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là các vụ khiếu kiện đông người; làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Căn cứ Thông báo này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các
cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
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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T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

