TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 50-BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
một số tình hình nổi bật tháng 01 năm 2016
--I. Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự Lễ kỷ niệm 70
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 06/01/2016) tại Hà Nội; làm việc với đồng chí Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội
đồng Dân tộc của Quốc hội; tiếp và làm việc với Đoàn công tác Binh chủng Đặc
công ; dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; dự Hội nghị tổng kết năm 2015, triển
khai nhiệm vụ năm 2016 các công tác: Quân sự - quốc phòng an ninh; Biên
phòng; Công an; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày
truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (31/12/1945 - 31/12/2015) và
40 năm thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận (1975 - 2015).
Chủ trì họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng đoàn
Hội đồng nhân dân tỉnh và cá nhân các Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
tỉnh năm 2015; chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết 03 năm
thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
trên địa bàn tỉnh; chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng; chủ trì họp trực tuyến giữa Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh với
các địa phương nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ năm 2016 của tỉnh; chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo về
đánh giá tình hình, công tác tôn giáo năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm 2016 và quý I/2016.
Dự Hội nghị gặp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu năm
2016 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm
kỳ 2015 - 2020; dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016; dự họp kiểm điểm tự
phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo
Cục thi hành án Dân sự tỉnh năm 2015; dự họp kiểm điểm tự phê bình và phê
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bình đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết năm 2015, gắn với kiểm điểm sâu các nội
dung theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII); kiểm tra tình hình xử
lý rác thải tại bãi rác Bình Tú (xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết); dự Hội
nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014 - 2019;
chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh về đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;
chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện
chương trình công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016; dự
Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2015, triển khai nhiệm
vụ trọng tâm năm 2016; đi thăm, chúc Tết một số tổ chức, cá nhân và họp mặt
Hội đồng hương tỉnh Bình Thuận tại thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên
đán Bính Thân 2016.
2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân
vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; họp nghe và cho ý kiến
về việc đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; kiện toàn hệ
thống Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành, cơ
quan, đơn vị; sắp xếp lại tổ chức Đảng trong các đơn vị y tế ở cấp huyện và cấp
xã; cho ý kiến thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa
XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
công tác cán bộ.
3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Tổ chức Hội nghị (mở rộng) tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm 2016.
II- Một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016
1. Về kinh tế
- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01/2016 đạt 1.881,6 tỷ đồng, tăng 26%
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 1,9%; công
nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 99%. Đa số
các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng điện sản xuất
tăng 93,3% so với cùng kỳ.
- Tập trung thu hoạch các cây trồng vụ mùa 2015; tiến hành gieo trồng vụ
đông xuân 2015 – 2016, đến nay vụ Đông xuân đã gieo trồng trên 26.776 ha, đạt
90,5% kế hoạch, trong đó cây lương thực 22.027 ha (riêng cây lúa 18.168 ha).
Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cháy rừng, bảo vệ
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rừng được tập trung chỉ đạo. Khai thác hải sản đạt 8.261 tấn, tăng 1,5% so cùng
kỳ năm trước.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2016 đạt 2.391
tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá hàng tiêu dùng tháng
01/2016 tăng 0,4 % so với tháng trước, tăng 1,8% so với cùng kỳ, giá xăng, dầu
giảm. Mặc dù đã đến thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 nhưng sức
mua và chỉ số giá tiêu dùng không tăng đột biến.
- Hoạt động du lịch ổn định, trong tháng đón 392 ngàn khách với 632 ngàn
ngày lưu trú, doanh thu du lịch đạt 802,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ
năm trước.
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 27,4 triệu USD, đạt 8,8% kế
hoạch năm, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nhóm hàng thủy sản
tăng 28,7%, nhóm hàng nông sản tăng 70,7%, nhóm hàng hóa khác tăng 6,5%.
- Thu ngân sách tháng 01/2016 đạt 480 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ
năm trước, trong đó thu nội địa 380 tỷ đồng (đạt 7,5% dự toán năm, bằng 73%
so với cùng kỳ). Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, vốn tín dụng được tập
trung cho vay phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt chính sách
tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Văn hóa - xã hội
- Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015 2016; rút kinh nghiệm trong công tác dạy và học đối với lớp 9, lớp 12 để kịp
thời chấn chỉnh và có giải pháp bồi dưỡng, phụ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt
nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 cuối năm học; đã triển khai nghiêm túc
nội dung chương trình học kỳ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh luôn được
giám sát chặt chẽ nhất là các bệnh truyền nhiễm; hoạt động khám chữa bệnh đáp
ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; triển khai thực hiện khá tốt
Luật Bảo hiểm y tế.
- Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục thể thao
diễn ra khá sôi nổi; công tác thông tin truyền thông phục vụ Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII. Các chính sách an sinh xã hội, cho các đối tượng có công với
cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; chuẩn bị các phần
quà để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo,… nhân dịp Tết Nguyên
đán Bính Thân năm 2016.
3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
3.1. Tình hình an ninh chính trị
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- Trong tháng 01/2016, có 50.235 lượt người nước ngoài và 888 lượt Việt
kiều đến địa phương thăm thân, du lịch; có 06 đoàn công tác nước ngoài đến
hoạt động từ thiện, kiểm tra dự án...
- An ninh nông thôn - đô thị: Xảy ra 02 vụ, 16 lượt công dân khiếu kiện
về chính sách, đất đai.
3.2. Trật tự an toàn xã hội
- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 21 vụ, giảm 06 vụ so với tháng
12/2015, làm bị thương 02 người, tài sản thiệt hại khoảng 613 triệu đồng. Trong
đó: Trọng án 01 vụ cướp tài sản, giảm 03 vụ; thường án xảy ra 20 vụ gồm: Trộm
cắp tài sản 15 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ, cướp giật
tài sản 03 vụ. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng
và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Nhờ đó đã kiềm chế, làm giảm tội phạm về
trật tự xã hội (giảm 22,2% số vụ) so với tháng 12/2015.
- Tội phạm về tệ nạn ma túy, cờ bạc: tiếp tục xảy ra một số nơi ở các địa
bàn trọng điểm như thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong.
- Tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường:
diễn ra trên nhiều lĩnh vực với các thủ đoạn tinh vi như mua bán, vận chuyển
lâm sản, hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu; lợi dụng
hoạt động xây dựng cơ bản để khai thác khoáng sản trái phép; chăn nuôi xả thải
gây ô nhiễm môi trường.
- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 22 vụ (tăng 02 vụ), làm chết 25
người (tăng 02 người), bị thương 04 người (tăng 03 người) so với tháng 12 năm
2015. Xảy ra 29 vụ va chạm giao thông đường bộ làm bị thương 34 người.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, gây thiệt hại 175 triệu đồng.
Xảy ra 04 vụ đuối nước, làm chết 04 người; 02 trường hợp tự tử do mâu thuẫn
gia đình và 02 trường hợp chết chưa rõ nguyên nhân, tung tích nạn nhân.
III- Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận
1. Công tác xây dựng Đảng
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về việc sắp xếp lại tổ chức
Đảng trong đơn vị y tế ở các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày
14/01/2016 về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng
Đảng, công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị
đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.
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- Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 các
tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
2. Công tác dân vận
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc,
người tiêu biểu trong tỉnh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt các chức
sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt
động công tác Mặt trận năm 2015.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền về Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015,
triển khai nhiệm vụ năm 2016./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Đ/c Trần Thanh Bình – Phó Chánh
Văn phòng Trung ương Đảng tại T78;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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