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BÁO CÁO
tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015
----I- Một số tình hình về kinh tế - xã hội
1- Về kinh tế
- Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Trong 6 tháng, giá trị sản
xuất công nghiệp đạt 9.402 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 24,2% so
với cùng kỳ năm trước(1); có một số sản phẩm tăng khá cao như: sản lượng
điện phát ra tăng 157,2%, thuốc ống chữa bệnh tăng 84,4%, sản phẩm may
mặc tăng 33,9%, thức ăn gia súc tăng 29,4%. Đã khánh thành Nhà máy chế
biến xỉ titan Hải Tinh công suất 24.000 tấn/năm, khởi công Nhà máy chế biến
xỉ titan công suất 30.000 tấn/năm, khởi công Cảng tổng hợp Vĩnh Tân. Thi
công hoàn thành nhà máy thủy điện Đan Sách 2, đường dây 220kV Vĩnh Tân
- Phan Thiết, đường dây 110kV và trạm biến áp Ma Lâm 63 MVA; đang tập
trung thi công các dự án Nhà máy thủy điện Đan Sách 1, Đan Sách 3, đường
dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu); chuẩn bị thủ tục đầu tư
để khởi công dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 3.
- Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài, diện tích
gieo trồng cây hàng năm giảm so với cùng kỳ năm trước.
Vụ đông xuân đạt 46.620 ha (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, riêng
lúa giảm 4,1%), sản lượng lương thực đạt 254,7 ngàn tấn, tăng 0,9% so với cùng
kỳ năm trước; gieo trồng vụ hè thu đến 20/6/20156 đạt 42.086 ha, giảm 56,3% so
vụ cùng kỳ năm trước. Diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
tiếp tục được mở rộng, đã cấp giấy chứng nhận được 8.103 ha, tăng 8,4% so với
cùng kỳ, các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long được
quan tâm chỉ đạo. Chăn nuôi gia súc có xu hướng phục hồi(2), 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 trên diện rộng.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì thường xuyên, đã
phát hiện xử lý 395 vụ vi phạm lâm luật, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước;
duy trì việc giao khoán bảo vệ 85.346 ha rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đã
hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc
(1)

Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 384,4 tỷ đồng, tăng 73%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6.278,7 tỷ
đồng, tăng 5,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, điều hoà không khí đạt 2.680,7 tỷ đồng, tăng 97,9%; cung
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 58 tỷ đồng, tăng 1%.
(2)
Theo kết quả điều tra sơ bộ toàn tỉnh đến ngày 01/4/2015, đàn bò có 164 ngàn con (tăng 2,7% so với cùng kỳ),
đàn lợn có 254 ngàn con (tăng 3,3%); đàn gia cầm 2.580 ngàn con (giảm 2%).
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tỉnh quản lý trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
Khai thác hải sản đạt 78,9 ngàn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.
Thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoạt động nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó
khăn, diện tích và sản lượng giảm so với cùng kỳ(3); sản xuất tôm giống đạt 10 tỷ
post, giảm 25,3% so cùng kỳ năm trước. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp
tục được đẩy mạnh, đã phát hiện và xử lý 210 vụ vi phạm. Các chính sách phát
triển thuỷ sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đến nay đã phê duyệt được 134 trường
hợp đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá; trong đó đã được ngân hàng ký hợp
đồng tín dụng 05 hồ sơ/77.958 triệu đồng, giải ngân 18.133 triệu đồng.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo, 6
tháng có 2 xã thực hiện đạt thêm 14 tiêu chí(4), nâng bình quân toàn tỉnh đạt
12,43 tiêu chí/xã, tăng 0,15 tiêu chí/xã so với đầu năm.
- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ sản xuất; đã đầu tư ứng trước cho 1.926
hộ sản xuất bắp lai, 84 hộ sản xuất lúa; tổ chức thu mua, tiêu thụ mủ cao su, bắp
lai của đồng bào; giúp đồng báo tiếp tục ổn định sản xuất, từng bước nâng cao
chất lượng cuộc sống.
- Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng sản phẩm,
dịch vụ du lịch được nâng lên, nhiều hoạt động diễn ra sôi động, để lại ấn
tượng tốt đẹp cho du khách. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đón 1.990 ngàn lượt du
khách, tăng 7,3% (trong đó khách quốc tế 228 ngàn lượt khách, tăng 5,3%);
doanh thu đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Công
tác an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh an toàn thực phẩm,... tại các khu,
tuyến, điểm du lịch được bảo đảm.
- Hoạt động thương mại nội địa tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 17.775 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng
kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 220 triệu USD, tăng 18,9%; kim ngạch
nhập khẩu đạt 64 triệu USD, tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước. Công tác quản
lý thị trường tiếp tục được tăng cường, đã kiểm tra 1.173 vụ, xử phạt 529 trường
hợp vi phạm. Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, hoạt động bưu
chính viễn thông tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất
và đời sống nhân dân.
- Hoạt động tài chính, tiền tệ có nhiều cố gắng. 6 tháng đầu năm thu ngân
sách nhà nước đạt 3.621,7 tỷ đồng, đạt 44,8% so với dự toán và tăng 11,1%;
3

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.391 ha, giảm 17,4 % so với cùng kỳ; sản lượng 5.596 tấn, giảm 13,7%.
Số tiêu chí đạt phân theo tiêu chí như sau: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi có thêm 7 xã đạt; Tiêu chí số 6 về Cơ sở
vật chất văn hóa có thêm 2 xã đạt; Tiêu chí số 7 về Chợ có thêm 2 xã đạt; Tiêu chí số 10 về Thu nhập có thêm 01
xã đạt; Tiêu chí số 15 về Y tế có thêm 2 xã đạt.
(4)
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trong đó, thu nội địa 2.057,4 tỷ đồng, đạt 52,4% so với dự toán, tăng 14% so
cùng kỳ năm trước(5). Chi ngân sách đạt 3.458 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng
kỳ năm trước, đảm bảo các khoản chi thường xuyên. 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 6/2015, nguồn vốn huy động đạt 20.160 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ cho
vay đạt 23.453 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng đã thực hiện và giải ngân
717,6 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch; trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu
149,9 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 10 tỷ đồng, vốn trái phiếu
Chính phủ 96,7 tỷ đồng, vốn ngân sách tập trung 309,8 tỷ đồng, vốn xổ số kiến
thiết 123,7 tỷ đồng, vốn nước ngoài 27,5 tỷ đồng. Công tác thu hút, rà soát tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách
nhà nước được quan tâm chỉ đạo, 6 tháng có thêm 21 dự án được cấp Giấy
chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.610 tỷ đồng và 55.000 USD, diện
tích 447 ha(6); cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án (trong đó
có 7 dự án điều chỉnh tăng vốn 2.863 tỷ đồng); có thêm 03 dự án đi vào hoạt
động, 06 dự án khởi công; đồng thời, đã thu hồi 05 dự án và 01 chủ trương
chấp thuận đầu tư.
2- Về văn hóa - xã hội
- Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Hệ thống
trường, lớp được quan tâm đầu tư xây dựng, kiên cố hóa; có thêm 24 trường đạt
chuẩn quốc gia, nâng tổng số trên địa bàn toàn tỉnh là 134 trường, đạt tỷ lệ
22,6%. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi ở
các cấp học tiếp tục tăng; tham dự kỳ thi Olympic các trường chuyên phía Nam
đạt kết quả tốt(7). Đã chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông
năm học 2014 – 2015 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016(8). Công
tác phổ cập giáo dục được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt kết quả, 6 tháng có thêm 38 xã đạt
chuẩn, nâng tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt
chuẩn là 125/127(9).
- Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho ngành Y tế tiếp tục được đầu tư; toàn tỉnh hiện có 96 xã,
phường, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác khám bệnh, chữa
(5)

bao gồm: thu từ thuế và phí 1.927,4 tỷ đồng, tăng 12,7%; thu tiền sử dụng đất 130 tỷ đồng, tăng 35,6%;
trong đó, có 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 220 tỷ đồng và 55.000 USD, diện tích 104 ha.
(7)
Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo đã đạt 35 huy chương (09 huy chương vàng, 15 huy chương Bạc, 11
huy chương đồng).
(8)
Toàn tỉnh có 13.270 học sinh đăng ký dự thi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 (10.454 học sinh dự thi
cụm thi liên tỉnh và 2.816 học sinh dự thi tại địa phương.
(6)
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bệnh đáp ứng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng, có 1.455 ngàn lượt người đến
khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh, tăng 10% so với cùng kỳ năm
trước. Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung đạt kết quả tiến
bộ, đến nay tỷ lệ người dân tham gia đạt gần 59%. Công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm được quan tâm thực hiện. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh phòng dịch được
chú trọng hơn; dịch bệnh được phát hiện và khống chế kịp thời, không để lây
lan; số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét đều giảm(10).
- Hoạt động khoa học - công nghệ có chuyển biến tích cực. Đã nghiệm thu
và bàn giao kết quả nghiên cứu 9 đề tài cho các cơ quan trong tỉnh ứng dụng vào
thực tiễn; tổ chức tập huấn 31 lớp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công
nghệ với hơn 1.200 lượt người tham gia. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng triển khai khá tốt. Tiếp tục triển khai đăng ký nhãn hiệu cho sản
phẩm quả thanh long và nước mắm Phan Thiết. Ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh, nhất là ứng dụng phần
mềm quản lý văn bản và điều hành ở các sở, ngành, địa phương phục vụ sản
xuất, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
- Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì. Đã tập
trung tuyên truyền, phục vụ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm
2015 gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ của nhân dân, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng quê hương
Bình Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đội thể thao của tỉnh tham gia các giải
quốc gia và khu vực, đạt thành tích tốt(11).
- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm có nhiều cố gắng, trong
6 tháng đã giải quyết việc làm cho 13.174 lao động, tăng 19,8% so với cùng kỳ
năm trước; đã cho vay vốn giải quyết việc làm 812 lao động (tăng 139%), giải
quyết cho 982 hộ nghèo vay 19.226 triệu đồng để sản xuất. Đào tạo nghề cho
5.031 lao động, đạt 50,3% so kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có
công với cách mạng; đến nay toàn tỉnh có 1.563 Mẹ được Chủ tịch nước
phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó có
822 Mẹ được phong tặng và truy tặng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP
ngày 22/5/2013 của Chính phủ); đã tổ chức điều dưỡng 5.193 người; cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho 2.020 người, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 448 nhà ở cho
người có công cách mạng.
(9)

Còn xã Tiến Thành của thành phố Phan Thiết và thị trấn Lương Sơn của huyện Bắc Bình chưa đạt.
số ca mắc sốt xuất huyết là 200 ca (giảm 69 ca so với cùng kỳ năm trước), tay chân miệng 90 ca (giảm 128
ca), sốt rét 190 ca (giảm 48 ca)
(11)
Trong 6 tháng, tỉnh đã tham gia 15 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, giành 42 huy chương các loại.
(10)
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II- Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt I năm 2015 ở 3 cấp đảm bảo chất
lượng (đã giao 700/700 quân cho các đơn vị). Công tác giáo dục quốc phòng,
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh được chú
trọng; việc theo dõi, nắm thông tin giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc
di chuyển trên biển Đông và xử lý nhanh các tình huống liên quan đến hoạt động
tại khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân bảo đảm kịp thời, chặt chẽ. Công tác
hậu phương quân đội được quan tâm nhất là chăm lo đời sống, vật chất tinh thần
của gia đình quân nhân tại ngũ; đã kịp thời giải quyết những khó khăn, tạo điều
kiện cho quân nhân xuất ngũ được học nghề để tìm kiếm việc làm.
- Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập
trung chỉ đạo. Sáu tháng đầu năm 2015, xảy ra 212 vụ phạm pháp hình sự (tăng
22 vụ so với cùng kỳ), làm chết 12 người, bị thương 40 người, tài sản bị xâm hại
trên 4,1 tỷ đồng. Tội phạm và tệ nạn ma túy tuy số vụ phát hiện giảm so với
cùng kỳ năm trước (45/81 vụ) nhưng trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng,
đáng chú ý số vụ giao cấu với trẻ em tăng đột biến (07 vụ).
- Tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 03 tiêu chí, trong 6 tháng,
trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra đã xảy ra 327 vụ (giảm 13% so cùng kỳ), làm bị
thương 307 người (giảm 5,8%), gây chết 107 người (giảm 10,8%). Tai nạn giao
thông đường sắt xảy ra 07 vụ (tăng 05 vụ), làm bị thương 03 người (tăng 03
người), gây chết 04 người (tăng 03 người).
- Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức
đối thoại trực tiếp với công dân được tăng cường, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng
pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng.
III- Công tác xây dựng Đảng
1. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo
Trong 6 tháng, toàn Đảng bộ đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt và
triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa
XI) và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đến nay, đã có 15/15 huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 100% tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho 25.790
đảng viên (đạt 96%) và hơn 140.000 đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân
dân; đã và đang tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần
thứ 11 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015, các
ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước được quan tâm chỉ đạo, nhất là
công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng, đã chú ý hơn việc phát huy vai trò của các cơ quan truyền
thông đại chúng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi thi đua trong toàn tỉnh.
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Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin định kỳ về tình hình thời
sự trong tỉnh, trong nước và tình hình thế giới, những vấn đề nổi lên trong quá
trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh cho đội ngũ báo
cáo viên, cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức của tỉnh; thực hiện tốt chế
độ giao ban dư luận xã hội hàng tháng để phản ánh tình hình và định hướng
công tác tuyên truyền trong thời gian đến, nhất là những vấn đề bức xúc, được
dư luận quan tâm(12).
Đã ban hành Kế hoạch(13) quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng
nghiên cứu đến năm 2030”. Đã tổ chức thảo luận góp ý và tổng hợp ý kiến vào
dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Công tác sơ kết, tổng kết các chị, thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực
khoa giáo được triển khai đầy đủ; trên cơ sở đó, xác định những nhiệm vụ trọng
tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đang hoàng chỉnh các chuyên đề
“Tổng kết công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đấu tranh của tù chính trị Bình
Thuận trong các nhà tù, trại giam Mỹ - Ngụy (1954 - 1975)”; hoàn thành biên
soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, 1930 - 1954.
Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được quan
tâm thực hiện. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu
biểu, điển hình cấp tỉnh qua 04 năm (2011 - 2014) “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh cho 30 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc cấp tỉnh; Hội nghị đã
được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh để cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng theo dõi.
2. Thực hiện 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 thứ XII của Đảng”
bảo đảm kế hoạch đề ra
Tỉnh ủy đã cho ý kiến lần 2 đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa
XIII); đã chỉ đạo in thành văn kiện phục vụ việc lấy ý kiến tại Đại hội đại biểu
Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh. Đã chỉ đạo Báo Bình Thuận, Cổng thông tin
điện tử tỉnh, website của Tỉnh ủy đăng toàn văn, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh phát toàn văn nội dung dự thảo Báo cáo chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
có Thư ngỏ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp
ý dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng thời, đã gửi xin ý kiến của các bộ, ngành
Trung ương và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý dự thảo Báo cáo chính
(12)

Về tình hình Biển Đông, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, tình trạng khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh,
tình hình ô nhiễm môi trường…
(13)
Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 08/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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trị; trên cơ sở đó, đã tiếp thu, hoàn chỉnh chuẩn bị làm việc với Bộ Chính trị
(khóa XI) trong tháng 8/2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến lần thứ nhất về dự kiến nhân
sự Tỉnh ủy (khóa XII). Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015 –
2020 tại các đảng bộ cấp cơ sở và 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm điểm
của tỉnh.
3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện
Tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác nhân sự Tỉnh ủy khóa XIII, quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn A4 của các sở, ngành, địa phương;
tiếp tục bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn
vị theo Đề án nhân sự Tỉnh ủy khóa XII, chuẩn bị nhân sự Tỉnh ủy khóa XIII
và kiện toàn, bổ sung ở những nơi còn thiếu; hoàn thành công tác thẩm định
quy hoạch của các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Triển khai thực hiện công tác cán bộ
cao cấp theo quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI)(14); ban hành các Quy định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác
của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh bảo
đảm phù hợp với quy chế làm việc của Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung). Hoàn thành
việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 trong toàn Đảng bộ; trong
đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 10 tập thể(15) và 3
cá nhân(16). Qua kiểm điểm, đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm cơ bản của tập
thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; từ đó, từng tập thể, cá nhân có kế
hoạch cụ thể khắc phục, sửa chữa trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Tiếp
tục triển khai thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm đúng thực chất.
Đã cử 01 cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cao cấp tại Học
viện Chính trị Quốc gia (khóa V); 05 cán bộ, công chức đi đào tạo theo Đề án
165 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; 06 cán bộ bồi dưỡng kiến thức quốc
phòng do Trung ương tổ chức; tổ chức 02 lớp cho 120 cán bộ học trung cấp lý
luận chính trị hệ tập trung và 01 lớp cho 345 cán bộ học hệ tại chức. Thực hiện
chu đáo việc thăm, tặng quà cho 2.423 đối tượng chính sách nhân dịp Tết
Nguyên đán 2015; tổ chức 02 chuyến tham quan miền Bắc, viếng Lăng Bác cho
240 đối tượng cán bộ chính sách của tỉnh.
Toàn Đảng bộ hiện có 509 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 237 đảng bộ
(14)

Thực hiện các bước theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XI) chuẩn y đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Huỳnh Văn
Tí - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy được điều động giữ chức vụ Thứ trưởng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
(15)
Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình, Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội
Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao
thông vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Sở Y tế.
(16)
Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

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

8

(gồm 2.255 chi bộ trực thuộc và 05 đảng bộ bộ phận) và 272 chi bộ cơ sở; trong 6
tháng, đã kết nạp 477 đảng viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 29.200 đảng viên.
Đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc việc đánh giá phân loại tổ
chức đảng và đảng viên; chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng(17),
đảng viên(18) ngày càng đi vào thực chất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
quyết định khen thưởng 43 tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành
xuất sắc tiêu biểu, 6 đảng viên cấp tỉnh năm 2014; đã ban hành quyết định tặng
Huy hiệu Đảng cho 199 đảng viên cao tuổi Đảng. Đã tổ chức giao lưu, biểu
dương các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiêu biểu cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 85
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015).
Đã ban hành Chỉ thị số 60-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo công tác
kết nạp đảng viên thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/02/2007 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI); ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm
chủ trương kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng và Quy
định về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy
mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác thành lập các
tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp phù hợp với
điều kiện thực tế của tỉnh.
Đã tập trung chỉ đạo việc xác minh tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thành kết luận về tiêu
chuẩn chính trị đối với các nhân sự quy hoạch Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đã
cử 34 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi tham quan, học tập
kinh nghiệm ở nước ngoài; đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện
Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 09/02/2015 của Ban Tổ chức Trung ương
Đảng, hướng dẫn thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng
viên ở nước ngoài.
4. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng
thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng
Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Tỉnh ủy,
các cấp ủy trực thuộc tỉnh đều đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám
sát năm 2015 của cấp mình và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đã tổ
(17)

Cuối năm 2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 504 cơ sở đảng được đánh giá chất lượng (chiếm tỷ lệ 99,01%); trong
đó có 226 cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, chiếm 44,84% (giảm 0,41% so với năm 2013), 120 cơ sở
đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 23,8% (tăng 4,81% so với năm 2013), 141 cơ sở đảng hoàn thành
nhiệm vụ, chiếm 27,97% (tăng 4,76% so với năm 2013), 17 cơ sở đảng xếp loại yếu kém, chiếm 3,37% (tăng
0,34% so với năm 2013).
(18)
Cuối năm 2014, toàn Đảng bộ tỉnh có 25.707 đảng viên được đánh giá chất lượng, chiếm gần 90,42%, trong
đó: Có 2.401 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 9,34% (tăng 0,42%); 18.654 đảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ, chiếm 72,56% (tăng 0,51%); 4.446 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 17,29% (giảm 0,72%),
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chức kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ
Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại
04 đảng bộ cấp trên cơ sở(19) và 04 đảng bộ cấp cơ sở(20) ; kiểm tra việc lãnh đạo,
chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 03 ban thường vụ
cấp ủy cấp trên cơ sở và 03 sở, ngành cấp tỉnh; qua kiểm tra, đã kịp thời chỉ ra
những hạn chế, khuyết điểm để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục. Đã tổ
chức giám sát việc lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy
(khóa XII) về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015
đối với 03 cấp ủy cấp trên cơ sở và 03 cấp ủy cơ sở(21); giám sát việc triển khai
thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của
Bộ Chính trị (khóa XI) với 04 cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện và 04 sở,
ngành, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh(22). Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp giải
quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo liên quan đến công tác cán bộ phục vụ Đại hội
Đảng các cấp trong tỉnh.
Các cấp ủy trực thuộc, đảng ủy cơ sở và chi bộ đã kiểm tra 249 tổ chức và
327 đảng viên; giám sát chuyên đề 18 tổ chức đảng và 136 đảng viên; thi hành
kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 45 đảng viên (trong đó có
09 cấp ủy viên) bằng hình thức: khiển trách 28, cảnh cáo 11, cách chức 05 và
khai trừ 01, ngoài ra xóa tên 07 trường hợp; giải quyết khiếu nại 02 trường hợp,
kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật.
Công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng được tiếp tục
quan tâm chỉ đạo; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với
06 tổ chức đảng và 43 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát đối với 21 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối
với 04 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 29 tổ chức đảng và 73 đảng
viên (trong đó có 16 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên (trong
đó có 05 cấp ủy viên) bằng hình thức khiển trách 07, cảnh cáo 01, khai trừ 04;
giải quyết 25 trường hợp đảng viên bị tố cáo; giải quyết khiếu nại 01 trường
hợp; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 54 tổ chức đảng
và 264 đảng viên.
5. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần
củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong đó có 243 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt còn hạn chế, chiếm 72,56% (tăng 0,51%); 206
đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,8% (giảm 0,21% so với năm 2013).
(19)
Ban Thường vụ Huyện ủy: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Đức Linh.
(20)
Đảng bộ các xã: Phan Thanh (Bắc Bình); Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc); Tân Thành (Hàm Thuận Nam); Mê
Pu (Đức Linh).
(21)
các Huyện ủy: Đức Linh, Bắc Bình, Hàm Tân và Đảng ủy các xã Sùng Nhơn (Đức Linh), Phan Thanh (Bắc
Bình) và Tân Đức (Hàm Tân).
(22)
Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, UBND các huyện Đức Linh, Bắc Bình; Sở Giao thông
vận tải, Sở Giáo dục – Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các tổ chức tốt các
hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 85 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê
hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)... Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách
nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
gắn với việc đăng ký “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” theo Quy định số
101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực
hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập; ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền
thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015) gắn với tổng kết 5
năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương,
khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị và Quy chế (sửa
đổi, bổ sung) về mối quan hệ phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ với Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;...
Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm triển
khai thực hiện trên nhiều ngành, lĩnh vực; đã chủ động xây dựng các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
gắn với thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công
tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo
của công dân.
Trong 6 tháng, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở
cơ sở đã tổ chức khảo sát việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện
QCDC ở cơ sở tại 56 sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, 10/10 Ban chỉ
đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, thị, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực
thuộc; qua đó tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh
tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thống nhất việc thành lập
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh phù
hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều hoạt động thiết thực: Ban Dân vận
Tỉnh ủy phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp thực
hiện công tác dân tộc năm 2014 và triển khai chương trình phối hợp năm 2015;
các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã
thăm tặng trên 7.000 phần quà cho đồng bào nghèo, khó khăn; khám, phát thuốc
cho miễn phí cho hàng nghìn lượt đồng bào. Đã tổ chức thăm, chúc Tết các cơ
sở tôn giáo và họp mặt các chức sắc tôn giáo, dân tộc tiêu biểu nhân dịp Tết
Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các ngày lễ trọng; tiếp tục thu hồi, cấp đất, giải
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quyết đất xây dựng công trình tôn giáo, công trình phụ trợ theo quy định của
pháp luật(23); xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng các cơ sở thờ tự, các hoạt
động tôn giáo trái phép; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn
giáo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết những vấn đề,
vụ việc phức tạp trong các tôn giáo.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục
bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên và cấp ủy để
tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đạt kết quả.
Đã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động; tập trung phát động phong trào thi đua bằng các công trình, phần
việc cụ thể, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận, giai
đoạn 2011 – 2015. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc giám sát, phản
biện xã hội năm 2015 theo Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tập trung củng cố tổ chức và phát triển
mới được 12 tổ chức đoàn thể cơ sở, trong đó 11 tổ chức trong doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước; phát triển 11.114 đoàn viên, hội viên mới; giới thiệu 79
đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp 79 đảng viên mới. Tổ chức thành công
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm
(2011 – 2015) của đoàn thể mình. Tổ chức thăm, tặng 15.723 suất quà, trị giá
hơn 15 tỷ đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người
nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân có hoàn
cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015) và các hoạt động tại các
xã kết nghĩa. Bằng các hình thức phù hợp, đã vận động hỗ trợ và hỗ trợ, giúp đỡ
các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong hệ thống tổ chức mình. Các tổ chức
hội quần chúng đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân
tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; riêng Hội người Cao tuổi tỉnh đã phối
hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 04 buổi tuyên truyền về quyền và chủ quyền
các vùng biển Việt Nam cho 620 lượt hội viên tham gia; các cấp hội phối hợp trao
163 suất quà cho học sinh là con em ngư dân nghèo vượt khó học giỏi, trị giá hơn
32 triệu đồng; tổ chức 22 đợt hiến máu tình nguyện với 1.535 đơn vị máu; triển
khai thí điểm “Ngân hàng bò cho người nghèo” tại huyện Đức Linh (đã cấp 06
con bò cái sinh sản trị giá 120 triệu đồng)...
Nhìn chung, 6 tháng qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt
tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống
nhân dân. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đã đề ra;
các cấp ủy còn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp
tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Song, với sự
(23)

Phật giáo 19 vụ việc, Công giáo 24 vụ việc, Cao đài 02 vụ việc, Tin lành 03 vụ việc.

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

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

12

nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, tình hình các mặt của tỉnh có nhiều chuyển
biến tiến bộ, nổi rõ là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm
nội tỉnh tăng 9,97%. Giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu du lịch và các hoạt
động thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khá so với cùng
kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng, vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát
triển. Thu ngân sách đạt khá; chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân
sách có nhiều cố gắng. Việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư được
tập trung chỉ đạo đúng mức hơn; một số dự án lớn, quan trọng được khởi công
và triển khai thực hiện. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng lên.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan
tâm thực hiện, dịch bệnh được phát hiện và khống chế kịp thời, không để lây
lan. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục
chuyển biến tích cực; nhất là các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê
hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2015). Các chính sách an sinh xã hội và
phúc lợi xã hội được quan tâm, 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 giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh được tăng
cường. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự đợt I năm 2015. Công
tác an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, tai nạn giao thông tiếp tục được
kiềm chế. Một số vụ gây rối được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời và có kết quả.
Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế
hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bảo đảm tiến độ
đề ra. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đội ngũ cán bộ
tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác nhận xét đánh giá cán bộ, phân loại tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất. Công tác kiểm tra sám
sát có nhiều cố gắng, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; việc giải quyết khiếu nại tố
cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp được chú trọng thực
hiện. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã tích cực
tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; góp phần củng cố và phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng - an ninh của địa phương. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính
trị tiếp tục nâng lên, thể hiện rõ hơn sự quyết tâm và tập trung triển khai thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên các mặt vẫn còn một số
khó khăn, hạn chế đáng quan tâm là: Hiệu quả khắc phục sự phát triển thiếu bền
vững của nền kinh tế còn chậm. Không ít doanh nghiệp vẫn trong tình trạng khó
khăn; thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp kết
quả đạt được còn ít; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do nắng hạn kéo dài;
giá một số sản phẩm cây công nghiệp giảm, giá thanh long bấp bênh. Tiến độ
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

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

13

xây dựng nông thôn mới nhìn chung còn chậm và một số tiêu chí đạt được còn
thiếu vững chắc. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng khá nhưng còn một số loại
thu đạt thấp so với dự toán, nhất là các khoản thu từ đất đai; một số công trình
trọng điểm, bức xúc còn thiếu vốn đầu tư. Quản lý nhà nước về đất đai, tài
nguyên, khoáng sản có nhiều khó khăn, vướng mắc, có việc chậm được tháo gỡ;
còn nhiều công trình, dự án được chấp thuận đầu tư triển khai chậm do vướng
đền bù, giải tỏa; tiến độ thực hiện Dự án tổng thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất còn chậm. Học
sinh bỏ học ở một số địa phương còn nhiều; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y
tế đạt thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. An ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, kể cả địa bàn nông thôn.
Tình trạng trộm cắp, nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng; khiếu kiện đông
người vẫn còn tiếp tục xảy ra. Ngư dân đánh bắt hải sản xâm phạm lãnh hải
nước ngoài bị bắt giữ và tổ chức vượt biên trái phép ra nước ngoài có chiều
hướng gia tăng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở
đảng còn hạn chế; công tác nắm tình hình, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức
xúc trong nhân dân có lúc, có nơi chưa tốt, bị động./.
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