TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 179-KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 04 tháng 7 năm 2016

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIII)
về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;
công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
----Ngày 30/6/2016, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XIII) đã thảo luận Tờ trình số 13-TTr/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây
dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
cuối năm 2016; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận:
I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2016
6 tháng qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt hạn hán kéo dài
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Bên
cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; các cấp ủy, chính quyền các
cấp còn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; chuẩn bị cho kỳ họp
thứ I của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực
của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên tình hình
nhiều mặt của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ; nổi rõ là:
1. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng (GRDP tăng 6,6%). 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. Thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác
vùng biển xa theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả.
Phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được tập trung chỉ
đạo. Thu ngân sách đạt khá, tăng 18,11% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động
tín dụng; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách có nhiều cố gắng.
2. 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; có một số dự án lớn, quan trọng được triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến
độ, như Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết…
3. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực, tình trạng học sinh
bỏ học giảm. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân thực
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hiện khá tốt, các dịch bệnh truyền nhiễm được phát hiện và khống chế kịp thời,
không để lây lan. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng 5,54% so với đầu năm. Các hoạt
động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục chuyển biến tích
cực, tập trung phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước. Các
chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp
thời. Công tác phòng chống thiên tai, khắc phục tình hình khô hạn, thiếu nước
sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp được tổ chức triển khai thực hiện tích cực.
4. 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 chú trọng. Hoàn thành chỉ tiêu giao
quân nghĩa vụ quân sự bảo đảm chất lượng. Công tác bảo đảm an toàn giao thông
được tập trung thực hiện, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương.
5. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và
đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được triển khai thực hiện đúng
quy trình, quy định và thành công.
6. Việc quán triệt, học tập, phổ biến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII được
thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công các giáo dục chính trị tư tưởng, công
tác tổ chức, công tác nội chính, công tác kiểm tra giám sát và công tác dân vận
tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận xét đánh giá cán bộ, phân loại tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên đi vào thực chất hơn; đội ngũ cán bộ tiếp tục được
củng cố, sắp xếp kiện toàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác
nhân sự đại biểu HĐND các cấp được chú ý chỉ đạo thực hiện.
7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
đã tích cực tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; giải quyết kịp thời
những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng – an ninh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên các mặt vẫn còn một số
khó khăn, hạn chế đáng quan tâm nhất là:
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) có dấu hiệu chững lại và tăng thấp
hơn cùng kỳ năm trước.
2. Nắng hạn kéo dài làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp,
diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2015 – 2016 phải chủ động cắt giảm không bố trí
sản xuất lúa trên 15.400 ha; vụ Hè Thu tiến độ gieo trồng phải kéo dài làm ảnh
hưởng đến sản xuất vụ Mùa, diện tích gieo trồng lúa không đạt kế hoạch đề ra và
giảm so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP có nơi
còn mang tính hình thức, sâu bệnh lây lan diện rộng, giá cả bấp bênh. Sản lượng nuôi
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trồng thủy sản, sản xuất tôm giống giảm so với cùng kỳ. Tình trạng phá rừng vùng
giáp ranh, vi phạm luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn diễn biến phức tạp.
3. Tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
và thu hút các dự án đầu tư vẫn còn hạn chế, một số ngành chậm trả lời đề nghị
của một số doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp còn hoạt động khó khăn. Công tác
vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số nơi chưa bảo đảm. Công tác
đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số còn gặp khó khăn.
4. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ nhưng còn một
số loại thu đạt thấp so với dự toán; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân
sách nhà nước ở một ngành, địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ.
5. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn
diễn biến phức tạp. Tội phạm và tệ nạn ma túy chưa giảm. Vẫn còn để xảy ra tai
nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; số người chết do tai nạn giao thông tăng.
Công tác nắm tình hình, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân
dân có lúc còn bị động.
6. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều khó
khăn, vướng mắc, chậm được tháo gỡ. 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.
7. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn
hạn chế và chưa đều; chất lượng công tác tuyên truyền chưa cao, nhất là ở cơ sở;
kết nạp đảng viên mới đạt thấp. Việc tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn
thể; xây dựng cốt cán chính trị vẫn còn là khâu yếu. Việc nhân rộng điển hình
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt còn chưa thường xuyên.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là quyết tâm trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao; công tác
phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa đồng bộ; chưa
tập trung đúng mức để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài. Vai trò
tham mưu và phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ có mặt chuyển biến
chưa đều; còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa phát huy đầy đủ tinh thần
trách nhiệm trong thực thi công vụ.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO 6
THÁNG CUỐI NĂM 2016
Yêu cầu chung là: Từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương tiến hành
rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2016 theo Kết
luận số 02-KL/TU, ngày 20/11/2015 của Tỉnh ủy (khóa XIII), gắn với các nhiệm
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vụ cụ thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân
dân tỉnh giao để có kế hoạch triển khai thực hiện, với tinh thần quyết tâm phấn
đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Quá trình đó cần lưu ý
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó
khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động và phát triển.
Tổ chức tốt hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh”; tích cực triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện chỉ
số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư mới,
nhất là hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút các dự án đầu
tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng – kinh tế xã hội đến năm 2020. Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa
phương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ
những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các
công trình trọng điểm, quan trọng, bức xúc theo kế hoạch đề ra, như: Cảng tổng
hợp Vĩnh Tân, Sân bay Phan Thiết, đường từ cầu Hùng Vương đến đường
ĐT.706B thành phố Phan Thiết, đường Lê Duẩn và kênh tiếp nước Biển Lạc –
Hàm Tân và các công trình phục vụ phòng chống hạn…
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các
hình thức liên doanh, liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chú trọng
hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; giữ
gìn bảo đảm vệ sinh, môi trường các khu, điểm du lịch. Thực hiện tốt công tác
thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng các khu, điểm, cơ sở du lịch; xử lý kiên
quyết và kịp thời những vấn đề phát sinh.
4. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và sản xuất vụ Mùa 2016 đạt kết
quả, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường đúng mức
công tác chỉ đạo sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với làm tốt
công tác phòng chống dịch bệnh, giữ vững thương hiệu và mở rộng thị trường
tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật, hàm lượng kháng sinh trong thủy sản và thuốc kích thích trong chăn
nuôi. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu
đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa
bờ, gắn với dịch vụ hậu cần và chế biến trên biển; chú ý tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và giữ vững thương hiệu tôm giống
của tỉnh. Có kế hoạch triển khai tốt các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ;
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ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động có kế hoạch phòng chống khô hạn năm 2017.
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông
thôn mới”, tập trung trước hết vào các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm
2016; gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm giao thông nông thôn, kênh
mương nội đồng.
5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, trước hết tập
trung khai thác tốt nguồn thu từ quỹ đất, thu nợ đọng; triển khai thực hiện tốt các
ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về
tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Triệt để tiết kiệm, chống lãng
phí trong chi tiêu công. Tập trung bố trí vốn cho đầu tư phát triển, nhất là các
công trình trọng điểm, hạn chế việc ứng vốn cho các công trình, dự án phát sinh
chưa thực sự cần thiết, cấp bách.
6. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 và
xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng
quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2016 - 2017; triển khai
đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học,
bậc học; hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học; không để xảy ra bạo lực học
đường. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trường, lớp tư thục,
nhóm trẻ mẫu giáo, mầm non.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phát hiện và
dập tắt các loại dịch bệnh, không để lây lan. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm những sai phạm. Tiếp tục củng
cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, triển khai thực hiện tốt đề
án bệnh viện vệ tinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham
gia mua Bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu đề ra.
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai,
hạn hán gây ra, không để người dân bị thiếu đói giáp hạt. Thực hiện đầy đủ, kịp
thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ
nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
7. Phối hợp thật tốt giữa các cơ quan tư pháp trong quá trình hoạt động,
kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử; có kế
hoạch xây dựng và đào tạo đội ngũ giám định viên. Tăng cường công tác giáo
dục nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, vận động ngư dân khai
thác thủy sản không xâm phạm lãnh hải các nước; ngăn chặn có hiệu quả hoạt
động tôn giáo trái phép. Tăng cường nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những
vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp. Triển khai thực hiện
tốt có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.
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8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với củng cố, kiện toàn
đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường;
công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy nhanh 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... Rà soát, khắc phục những bất hợp lý trong
quá trình thực hiện các chính sách tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và các biện pháp đấu tranh phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất.
9. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; làm tốt công tác
xây dựng Đảng, gắn với củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ sau kỳ họp thứ
nhất, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan đơn vị nhà nước các cấp. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội; phát triển đảng viên mới; nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lực lượng cốt cán chính trị. Tập trung chỉ
đạo làm tốt công tác chuẩn bị bàn hành các nghị quyết của Tỉnh ủy (Khóa XIII)
trong năm 2016 theo Chương trình toàn khóa bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các Vụ công tác phía Nam của các ban và Văn
phòng Trung ương Đảng tại T78 và T79;
- 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 và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

