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Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2017

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng
đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
-----Tại phiên họp ngày 27/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã
nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9
tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Sau khi
nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2017

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Song, với sự nỗ lực của Đảng bộ và
nhân dân trong tỉnh, tình hình các mặt tiếp tục chuyển biến khá toàn diện, hầu
hết các chỉ tiêu bằng hoặc tăng hơn cùng kỳ năm trước, đáng chú ý là:
1. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng
trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp thuận lợi, diện tích gieo trồng cây hàng năm,
sản lượng lương thực vụ Đông Xuân và Hè Thu, sản lượng khai thác, nuôi trồng
thủy sản và sản xuất tôm giống đều tăng khá cao so với cùng kỳ. Doanh thu du
lịch và các hoạt động thương mại, dịch vụ giữ được tốc độ tăng trưởng. Thị
trường cơ bản ổn định, chỉ số tiêu dùng 9 tháng đầu năm không có biến động
lớn. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế đạt khá, tăng 20,7% so cùng kỳ.
2. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận năm
2017; nhiều thủ tục hành chính được công bố, rút ngắn thời gian, góp phần cải
thiện môi trường đầu tư; số doanh nghiệp đăng ký đầu tư mới ngày càng nhiều
hơn, tăng 34,5% về số doanh nghiệp và tăng 192,5% về số vốn đăng ký đầu tư
so với cùng kỳ năm trước. Việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ
trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả,
số dự án được khởi công, đi vào hoạt động đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm
trước; các dự án lớn tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục được đẩy nhanh
tiến độ.
3. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục có
nhiều mặt chuyển biến tiến bộ, ngày càng năng động, sáng tạo và quyết tâm hơn.
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Đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành
Trung ương giải quyết, tháo gỡ có kết quả một số khó khăn, vướng mắ c liên quan
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực, học sinh bỏ học
giảm; tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 và xét tuyển sinh
đại học, cao đẳng bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định; công tác chuẩn bị và tổ
chức khai giảng năm học mới 2017 - 2018 chu đáo. Chất lượng chăm sóc sức
khỏe nhân dân được nâng lên, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất
huyết thực hiện tốt; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng. Công tác vệ
sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện. Tổ chức nhiều hoạt động thiết
thực nhằm tri ân, chăm lo các đối tượng và gia đình có công với cách mạng nhân
dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; nhiều chính sách an sinh, phúc
lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn
hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công
tác phòng chống thiên tai, khắc phục tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt và
phục vụ sản xuất ngày càng chủ động hơn. Đời sống nhân dân ổn định và có
bước phát triển.
5. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội căn bản được giữ vững. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân
sự. Đã chỉ đạo xử lý khá tốt các vụ việc nổi cộm, được dư luận quan tâm, nhất là
trong công tác bảo vệ môi trường, công tác dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh
phức tạp. Công tác giải quyế t đơn thư khiế u na ̣i, tố cáo từng bước đi vào nề n
nế p, dân chủ cơ sở đươ ̣c phát huy. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được
tập trung thực hiện, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 03 tiêu chí.
6. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ
đạo thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, trong đó xác định việc thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; kiên quyết chống các biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tự diễn
biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2021 – 2026
(giai đoạn A1, năm 2017).
7. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, ngày càng hướng về cơ sở;
công tác chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội các đoàn thể thực hiện bảo đảm
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đúng quy trình, chặt chẽ và chu đáo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn,
hạn chế đáng quan tâm nhất là:
- Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp chậm so với kế hoạch đề ra. Tiến
độ đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp vẫn còn chậm. Số doanh nghiệp, dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng
chậm triển khai thực hiện còn nhiều, một số dự án phải thu hồi.
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, tình hình dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả đầu ra nông sản không ổn định; việc
ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất còn hạn chế. Tình trạng
vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn
diễn biến phức tạp. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt thấp
so với yêu cầu, nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt sẽ khó có thể hoàn thành
mục tiêu năm 2017 đã đề ra.
- Một số nguồn thu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thi công
một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm.
- Công tác quản lý nhà nước về đấ t đai, khoáng sản, trâ ̣t tự đô thi,̣ môi
trường còn nhiều bất cập, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm,
làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều dự án, công trình xây dựng cơ bản,
gây bức xúc trong nhân dân. Cải cách hành chiń h hiê ̣u quả chưa cao, ảnh hưởng
đế n môi trường thu hút đầ u tư.
- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây mất ổn định, nhất là công tác tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện
liên quan đến đất đai; tội phạm hình sự, tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến
phức tạp ở một số địa bàn; vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn diễn ra, gây
bức xúc trong nhân dân. Tình tra ̣ng đánh bắ t hải sản xâm pha ̣m lañ h hải nước
ngoài bi ̣bắ t giữ, xuấ t cảnh trái phép bằ ng đường biể n chưa đươ ̣c ngăn chă ̣n triêṭ
để . Công tác nắm tình hình, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong
nhân dân có lúc, có nơi còn bị động, khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra.
- Việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nơi còn lúng túng, có
nội dung chưa sâu kỹ, kết quả chưa cao. Công tác giám sát, phản biện xã hội và
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội ở một số cấp trên cơ sở và cấp cơ sở còn nhiều lúng túng.
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II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO 3 THÁNG CUỐI
NĂM 2017

Yêu cầu chung: Từng cấp, từng ngành, địa phương rà soát, xác định rõ
những nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU,
ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy để có kế hoạch triển khai thực hiện, với quyết tâm
phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp nêu
trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục tập trung thực hiê ̣n tốt Thông báo số 218/TB-VPCP, ngày
11/5/2017 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện tốt các Kế hoạch thực hiện các
nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
về phát triển du lịch. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chuẩn bị tốt các điều kiện đưa
Trung tâm Hành chính công và hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Thuận đi vào hoạt động.
Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản
xuất, kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát,
tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, xử lý rác thải và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự
án đã được chấp thuận đầu tư.
2. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quan
trọng, bức xúc theo kế hoạch đề ra, nhất là các tuyến đường quan trọng trên địa
bàn thành phố Phan Thiết, các công trình thủy lợi, đê kè biển phục vụ công tác
phòng chống hạn, khắc phục thiên tai… Bằng nhiều giải pháp tích cực và huy
động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa sông, cửa
biển tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào, tránh trú bão thuận lợi; có chính sách hỗ
trợ ngư dân sơ tán tàu thuyền khi có bão lớn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
triển khai công tác đền bù, giải tỏa phía Bắc tuyến đường Hàm Tiến - Mũi Né,
khu vực sông Cà Ty từ cầu Dục Thanh - đến cầu Bát Xì.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và
đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường các khu,
điểm du lịch; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các hình thức liên kết với các địa
phương trong và ngoài tỉnh để tăng thêm số lượng du khách. Quan tâm theo dõi,
hỗ trợ để thực hiện tốt các biên bản thỏa thuận, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm
đã được các doanh nghiệp ký kết sau các Hội nghị xúc tiến. Tiếp tục đẩy mạnh
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
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4. Triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
theo Thông báo số 259-TB/VPTU, ngày 22/8/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy tại
buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình thực
hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian tới. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần lấy hiệu
quả kinh tế, lấy thu nhập người dân làm mục tiêu chuyển đổi gắn với chỉ đạo sản
xuất vụ Mùa 2017 đạt kết quả. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng;
xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm cũng như hành vi thiếu trách
nhiệm, buông lỏng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Tiếp tục đẩy mạnh hơn
nữa phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, các xã đã
đăng ký phải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; 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. Triệt để tiết kiệm,
chống lãng phí trong chi tiêu công. Tập trung bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản
có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng
công trình, nhất là đối với các công trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh.
6. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý hoạt
động của các trường, lớp tư thục, nhóm trẻ mẫu giáo, mầm non. Tiếp tục nâng
cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng, kiên
quyết không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh
tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường vận động nhân
dân tham gia mua bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm đạt chỉ tiêu đề ra.
7. Làm tốt 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; đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, xung điện; bằng phương pháp giã cào sai
tuyến. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy lùi tệ nạn ma
túy, trộm cắp; kiềm chế tai nạn giao thông.
8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với rà soát, khắc phục những
bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chính sách tại địa phương, nhất là trong
công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý đô thị và
vệ sinh môi trường.
10. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 6, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và
phê bình, xếp loại các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2017 bảo đảm thực
chất. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

6

cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động
của các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động cốt cán chính
trị ở cơ sở. 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. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội
Đoàn Thanh niên, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chuẩn bị tốt nội dung đối thoại của
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện nhân dân cấp huyện ngay sau Tết Nguyên đán
Mậu Tuất 2018.
Căn cứ Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp,
các ngành, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng;
- Ban Kinh tế TW Đảng;
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- 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.
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T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng

