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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm
của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
-----Tại phiên họp ngày 07/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã nghe
và cho ý kiến báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và danh mục các
công trình trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh từ nguồn vốn nhân sách địa
phương. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và danh mục các công trình trọng
điểm giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh từ nguồn vốn nhân sách địa phương đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chặt chẽ, theo quy trình; đã bám
sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch thu ngân sách của địa
phương. Đề xuất Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm
của tỉnh khá sát hợp với tình hình thực tiễn và tinh thần Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy
(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 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất tổng nguồn vốn đầu tư ngân
sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 là 9.593 tỷ đồng (1); dự kiến phân bổ vốn
đầu tư công trung hạn 5 năm và danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn
2016 – 2020 theo Báo cáo số 2053/UBND-ĐTQH ngày 02/6/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý của
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn chỉnh Kế hoạch trình
HĐND tỉnh (khóa X) trong kỳ họp thứ 4 sắp tới. Trong quá trình điều hành, triển
khai thực hiện cần lưu ý tốt một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ nhằm tăng thu
ngân sách nhà nước, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; chống thất thu đi đôi
với bồi dưỡng và tạo nguồn thu mới. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tạo quỹ
Trong đó nguồn vốn đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư thống nhất bố trí là 8.489 tỷ đồng (theo Quyết
định số 572/QĐ-BKHĐT, ngày 20/4/2017) và phần vốn tăng thêm thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến
thiết (ngoài kế hoạch Trung ương giao) là 1.104 tỷ đồng.
(1)
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đất sạch để tổ chức đấu giá nhằm khai thác tốt nguồn thu từ quỹ đất. Tiếp tục cụ
thể hóa các cơ chế, chính sách đồng bộ theo hình thức đối tác công tư (PPP) để
thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực kinh
tế tư nhân, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu thu ngân
sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, để triển khai các công trình quan trọng, bức xúc
của tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà
soát, bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc
và thứ tự ưu tiên, phải kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải;
nhất là từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Thực hiện tốt công khai minh bạch việc
phân bổ các nguồn vốn đầu tư; chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và
các văn bản pháp luật có liên quan. Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử
dụng vốn ODA, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); chú trọng
hoàn ứng các công trình, dự án đã triển khai thi công và đảm bảo nguồn kinh phí
cho công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.
3. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy
nhanh tiến độ thi công, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng
phí; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phát sinh; bảo đảm môi trường, an ninh
quốc phòng.
4. Về triển khai thực hiện một số công trình cụ thể:
4.1- Công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận:
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể, phấn đấu
thời gian thi công không quá 24 tháng và hoàn thành công trình trước Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4.2- Công trình Kè phòng, chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí
hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Bát
Xì): Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tập
trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí
tái định cư cho người dân để có kế hoạch triển khai cụ thể.
4.3- Công trình Mở rộng đường từ Đá Ông địa đến Khu du lịch Hoàng
Ngọc: Đề nghị giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nghiên cứu đề xuất
phương án thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; trường hợp vượt
thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
4.4- Về việc nạo vét các cửa sông, cửa biển tại thành phố Phan Thiết, thị
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xã La Gi và huyện Tuy Phong: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát lại trách
nhiệm của các bên trong hợp đồng thi công, có giải pháp khắc phục để nạo vét
các cửa sông, cửa biển bảo đảm cho tàu thuyền ra, vào Cảng.
4.5- Các công trình thủy lợi nhỏ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đập
Tuy Tịnh – huyện Tuy Phong; Đông Tiến – huyện Hàm Thuận Bắc; É Chim, Ma
Né - huyện Bắc Bình): Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có giải pháp phù hợp để
duy tu, sửa chữa phục vụ nhu cầu sản xuất của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
4.6- Đường ĐT 719: Trong thời gian chờ Trung ương bố trí vốn, đề nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sửa chữa, dặm vá các điểm hư hỏng trên tuyến
đường bảo đảm lưu thông thông suốt.
Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và Kết luận
này chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ II - Văn phòng Trung ương Đảng;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Mặt trận, đoàn thể tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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