TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 25-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 25 tháng 02 năm 2016

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết
về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015,
những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
----Ngày 19/02/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập
thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ
năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Sau khi nghe Ban Thường
vụ Thành ủy Phan Thiết báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I. Về đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Năm 2015, tuy gặp nhiều khó khăn, song tập thể Ban Thường vụ Thành
ủy Phan Thiết đã nỗ lực lãnh đạo Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân triển khai
thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt, nhiều chỉ tiêu
chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; nổi rõ là:
1. Kinh tế phát triển ổn định; hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục phát
triển; tiếp tục xây dựng và giữ vững thương hiệu Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi
Né; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; công tác
phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi có chú ý; xây dựng nông thôn mới đạt
kết quả khá; thu ngân sách được tập trung chỉ đạo.
2. Công tác quản lý nhà nước trên một số mặt có nhiều cố gắng, nhất là
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý và xây dựng nếp sống văn
minh đô thị. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý quy hoạch xây dựng được
quan tâm chỉ đạo.
3. Hoạt động văn hóa - xã hội có bước tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện
được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, cơ sở vật chất trường, lớp và trang
thiết bị được quan tâm đầu tư; công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho
nhân dân được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp
nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời; đời sống của gia đình chính sách, hộ
nghèo được chăm lo tốt hơn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao
và thông tin tuyên truyền cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
4. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cơ bản được bảo đảm; giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Các vụ việc, bức xúc,
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nổi cộm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo giải
quyết.
5. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận được quan tâm nhiều
hơn. Đặc biệt, đã chỉ đạo tốt đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức thành công Đại
hội Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
7. Về cơ bản đã tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các ý kiến chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 621-KL/TU, ngày 05/02/2015.
Tuy nhiên, tình hình các mặt của thành phố chuyển biến chưa đều, có mặt
yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục.
- Kinh tế tăng trưởng chậm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
tài nguyên - khoáng sản, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường còn nhiều bất
cập; bộ mặt đô thị chuyển biến chưa mạnh, kết cấu hạ tầng nhiều nơi còn yếu
kém, nhất là bên trong các khu dân cư; tiến độ thực hiện các công trình trọng
điểm trên địa bàn còn chậm.
- Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; dịch bệnh sốt xuất
huyết tăng so với năm trước; tai nạn giao thông tăng.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ (kể cả người đứng đầu) ở một số phòng, ban,
xã, phường chưa theo kịp yêu cầu thực tế đặt ra đã ảnh hưởng không ít đến quá
trình xây dựng và phát triển thành phố.
- Triển khai thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
còn kéo dài.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy có lúc, có việc chưa thực sự quyết liệt;
chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND thành phố với các sở, ngành của tỉnh
nên vẫn còn không ít vấn đề tồn đọng, kéo dài. Ý thức, trách nhiệm, năng lực
một số cán bộ ở một số phòng ban, phường, xã chưa cao, chấp hành kỷ luật, kỷ
cương chưa nghiêm. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận có mặt, có
lúc chưa đáp ứng yêu cầu.
II- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ
trọng tâm và các giải pháp chủ yếu mà Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã
nêu trong báo cáo. Quá trình đó cần lưu ý một số vấn đề sau:
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kết
quả đạt được sẽ có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả
nhiệm kỳ. Do đó, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chủ động tổ
chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 02-KL/TU, ngày
20/11/2015 của Tỉnh ủy (khóa XIII); quá trình đó, cần quan tâm lãnh đạo thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
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1. Trên lĩnh vực kinh tế:
- Tập trung phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tiếp tục xây dựng và
giữ vững thương hiệu Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, chú ý tăng cường kiểm
tra chất lượng dịch vụ phục vụ du khách của các resort và quản lý môi trường,
điều kiện kinh doanh của các cơ sở dịch vụ kể cả giá cả, trật tự xã hội, an toàn
vệ sinh thực phẩm…; tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thả lưới bắt tôm
hùm con gây trở ngại hoạt động du lịch – thể thao biển.
- Tích cực kêu gọi đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; chú
ý làm tốt công tác vệ sinh môi trường cụm chế biến thủy sản (Phú Hài, cảng cá
Phan Thiết...). Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi
các khu dân cư tập trung trước năm 2019.
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế thuỷ sản, thực hiện tốt Nghị định
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ “về chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản” gắn
với tập trung củng cố, phát triển và nâng chất lượng hoạt động của các Tổ đoàn
kết khai thác hải sản xa bờ.
- Tăng cường chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với triển khai
có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
- Làm tốt công tác thu ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong
chi tiêu công.
2. Chỉ đạo đúng mức công tác quản lý đô thị; kiên quyết lập lại trật tự xây
dựng đô thị, xử lý kịp thời tình trạng xây dựng không phép, sai phép; chú ý
các biện pháp chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xả rác thải, nước thải
gây ô nhiễm môi trường; xử lý triệt để việc mua bán các loại hàng hóa, hải sản
không đúng nơi quy định; tình trạng súc vật thả rông ở một số tuyến phố, đảm
bảo mỹ quan đô thị. Năm 2016, thực hiện thí điểm kiểm soát công tác quản lý
đô thị từ xa. Sớm củng cố và tăng cường hoạt động của cơ quan làm công tác
quản lý quy hoạch và trật tự đô thị.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức triển khai, quản lý các quy hoạch
trên địa bàn (quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, quy hoạch phân
khu chức năng…) công bố công khai quy hoạch gắn với xóa các dự án treo để
bảo đảm quyền lợi của người dân trong việc sử dụng đất, xây dựng nhà cửa,
công trình kiến trúc. Đồng thời, rà soát lại các tiêu chí đô thị loại II để có kế
hoạch chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện; làm
tốt công tác đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư để thực hiện các công trình
trọng điểm của tỉnh trên địa bàn như dự án đường Lê Duẩn, đường Hùng
Vương; tích cực triển khai thực hiện một số dự án ven sông Cà Ty; nghiên cứu,
chỉnh trang cảnh quan 2 bên đường 19/4, đường Trần Quý Cáp… tạo không gian
thông thoáng 2 đầu vào trung tâm thành phố.
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- Rà soát lại các tuyến đường, ngõ, hẻm, hệ thống thoát nước trên các địa
bàn thôn, khu phố để tiếp tục thực hiện tốt phương châm “nhân dân làm, nhà
nước hỗ trợ” nhằm chỉnh trang, nâng cấp, bảo đảm đúng thực chất. Thực hiện kịp
thời việc đặt tên đường, đánh số nhà.
3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục các cấp,
tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo; tập trung xây dựng trường
học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân
dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, kịp thời phát hiện và khống chế các
loại dịch bệnh, không để lây lan. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã
hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách.
4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ ở bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, giảm tỷ lệ
hồ sơ trễ hẹn; tích cực chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các
biện pháp triệt phá các tệ nạn ma túy, băng nhóm, cướp giật, trộm cắp, …; kiềm
chế tai nạn giao thông.
5. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận. Nâng cao chất
lượng hoạt động của hệ thống chính trị; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ
máy và đội ngũ cán bộ ở các phòng, ban, các phường, xã.
- Tập trung lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo tinh thần Chỉ
thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày
14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội; tăng cường lãnh đạo công tác đối thoại, tiếp công dân.
6. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát,
đẩy mạnh phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho chính quyền thành phố Phan Thiết
phát huy hơn nữa tính chủ động và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực của thành phố.
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Căn cứ Kết luận này, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và các sở, ban,
ngành liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối
năm, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh

