TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 04-NQ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV)
về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020);
lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025)
và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh
----Trong phiên họp chiều ngày 25/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã
nghe, cho ý kiến Tờ trình số 06-TTr/TU, ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Tờ trình số 4450/TTr-UBND, ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016
– 2020; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 và danh
mục các công trình trọng điểm của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của
các thành viên dự họp; Tỉnh ủy quyết nghị:
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm
(2016 – 2020)
Tỉnh ta thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020)
trong điều kiện chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp,
các điểm nghẽn về giao thông đối ngoại, chồng lấn quy hoạch titan với các dự án
phát triển kinh tế - xã hội chưa được tháo gỡ, tình hình hạn hán, dịch bệnh diễn
biến phức tạp; song, các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư đã có
nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 –
2020) đạt kết quả khá tốt; nổi rõ là:
1. Tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh 05 năm (2016 – 2020)
đã phân khai đạt 115,3% kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Việc phân bổ vốn
đầu tư công đã bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm
(2016 – 2020), hàng năm của tỉnh và các địa phương, trong đó có lồng ghép với
ngân sách của Trung ương để đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án.
2. Việc sử dụng vốn đầu tư công ngày càng hiệu quả, hướng vào trọng tâm,
trọng điểm, có khả năng cân đối và phù hợp với khả năng giải ngân của từng dự
án, nhờ vậy nhiều công trình, dự án trọng điểm, bức xúc được đầu tư xây dựng
hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.
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3. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,
giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 –
2020) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; đáng lưu ý là:
1. Nguồn vốn đầu tư công chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển.
Việc huy động vốn đầu tư ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn
nhiều khó khăn.
2. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư qua các năm nhìn chung còn chậm, chỉ đạt từ
83% - 93% (trừ năm 2020). Một số dự án tuy đã được bố trí vốn theo kế hoạch
nhưng tiến độ giải ngân vốn không đạt kế hoạch giao, phải chuyển trả vốn hoặc bị
hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.
3. Các dự án, công trình trọng điểm còn vướng bồi thường, giải phóng mặt
bằng kéo dài; thủ tục chuẩn bị hồ sơ dự án, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu, quyết
toán còn chậm; năng lực nhà thầu thi công còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến tiến độ
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
II. Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) và danh
mục các công trình trọng điểm của tỉnh
1. Nhìn chung, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) và
danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng
bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định; đã bám sát Luật Đầu tư công, Luật Ngân
sách Nhà nước và các nghị định, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và khả năng hoàn thành của các công trình để đề xuất kế hoạch đầu tư
công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) và danh mục các công trình trọng điểm của
tỉnh sát hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tỉnh ủy (khóa XIV) cơ bản thống nhất với Tờ trình số 06-TTr/TU, ngày
24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tờ trình số 4450/TTr-UBND, ngày
16/11/2020 của UBND tỉnh và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh giai
đoạn 2021 – 2025. Theo đó: Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh giai đoạn
2021 – 2025 là 13.248.558 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trong cân đối
2.733.558 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 5.550.000 triệu
đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.965.000 triệu đồng.
3. Đề nghị UBND tỉnh lưu ý một số vấn đề trong quá trình điều hành phân
bổ vốn và triển khai thực hiện đầu tư công như sau:
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3.1- Cùng với việc bố trí ngân sách tỉnh, cần tích cực kiến nghị Trung ương
bổ sung ngân sách Trung ương, vốn ODA và các nguồn vốn khác, phấn đấu bố trí
đủ vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh có khả năng hoàn thành trong giai
đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách
để đầu tư cho giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, tuyên truyền cổ động, các
công trình, dự án hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn.
3.2- Tích cực kiến nghị, đề xuất và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương
có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Sân bay Phan Thiết, tham mưu
Chính phủ sớm ban hành Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để
phát triển các dự án đầu tư trên mặt” để triển khai các dự án; đồng thời, tiếp tục chỉ
đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, thực hiện thu đủ, kịp
thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế.
3.3- Sớm có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ
triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án đang đầu tư dở dang, nhất là dự
án Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với cải tạo
môi trường sông Cà Ty. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu chức năng dọc
các tuyến đường đầu tư mới trong giai đoạn 2021 - 2025 (như ĐT 719B, đường từ
Hàm Kiệm đến Tiến Thành...) làm cơ sở thu hồi đất để đấu giá. Đồng thời, UBND
tỉnh nghiên cứu, cân đối, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm
(2021 – 2025) đối với 02 dự án sau:
(i) Dự án xây dựng cầu Văn Thánh: Đây là công trình rất cấp thiết, có ý
nghĩa kết nối giữa khu vực Văn Thánh, phường Phú Tài và khu vực phường Đức
Long, xã Tiến Lợi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu
vực phía Nam của thành phố PhanThiết và giải quyết khó khăn trong bố trí tái định
cư phục vụ dự án Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty.
(ii) Dự án xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né: Khu du lịch
quốc gia Mũi Né đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng
Bình Thuận thành Trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia, trở thành
điểm đến hàng đầu trong khu vực. Do đó, cần phải ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng
thiết yếu, nhất là hệ thống thu gom xử lý nước thải.
3.4- UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác phối hợp với
các sở, ngành liên quan, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ
kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tổ chức tốt công tác đấu thầu, lựa
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chọn các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, thi công công trình bảo đảm chất
lượng và tiến độ theo quy định.
Giao các ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban thường vụ các huyện, thị, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và Nghị quyết
này, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; thường xuyên báo cáo
kết quả để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Vụ II, Văn phòng Trung ương tại T.78,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.Khoi
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