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PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018
Qua 9 tháng triển khai thực hiện, UBND thành phố Phan Thiết báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố như sau:
I. Lĩnh vực kinh tế:
1. Hoạt động dịch vụ du lịch: Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại
Phan Thiết ước đạt 3.225.000 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó có
383.930 lượt khách nước ngoài. Doanh thu ước đạt 7.350 tỷ đồng, tăng 24,5% so
với cùng kỳ. Công tác an ninh trật tự, an toàn du khách được đảm bảo; tình trạng
bán hàng rong được kiểm soát chặt chẽ hơn.
2. Hoạt động thương mại: Tình hình thị trường tương đối ổn định. Hoạt động
chợ Tết Mậu Tuất năm 2018 bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu đề ra. Kim ngạch xuất
khẩu hang hóa ước đạt 109,1 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng ký, đạt 78,4% kế
hoạch. 09 tháng đầu năm đã kiểm tra, xử lý 146/236 trường hợp vi pham trên lĩnh
vực kinh doanh thương mại. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3293/KH-UBND
nagy2 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công
tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa
bàn thành phố.
Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng các chợ phường, xã tiếp tục được tập trung chỉ
đạo thực hiện theo kế hoạch.
3. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tình hình hoạt
động sản xuất của các cơ sở công nghiệp tương đối thuận lợi, sản xuất tiểu thủ công
nghiệp tiếp tục ổn định, trong đó, ngành chế biến hải sản khô có sản lượng đạt
108,1% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn thành phố ước
đạt 5.948 tỷ đồng, tăng 1,99% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 75,5% kế hoạch năm.
Công tác di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu ra khỏi khu dân cư đang được tập trung
chỉ đạo. Tiếp tục phối hợp triển khai chương trình khuyến công năm 2018.
4. Trên lĩnh vực thủy sản: Sản lượng hải sản khai thác 46.760 tấn, đạt 81,32%
kế hoạch năm và bằng 100,8% so với cùng kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, đã xử phạt 47 vụ vi phạm.
Hoạt động của các cơ sở đóng sửa tàu thuyền ổn định, năng lực tàu cá trên địa bàn
thành phố hiện nay là 1.682 chiếc/279,296cv, trong đó có 911 thuyền công suất từ 90cv
trở lên; 240 chiếc dưới 20cv.
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Sản xuất tôm giống ước đạt 277 triệu post, đạt 99,53% kế hoạch và bằng
104,5% so với cùng kỳ. Hiện có 22 cơ sở sản xuất tôm giống tại xã Tiến Thành.
5. Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp
trong 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 316,1 ha,
đạt 55,5% kế hoạch và bằng 53,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thóc 87,1 tấn, đạt 41,5%
kế hoạch và bằng 39,2% so với cùng kỳ; sản lượng thanh long 7.875 tấn; sản lượng hạt
điều 80 tấn, đạt 80% kế hoạch và bằng 60,2% cùng kỳ. Diện tích thanh long tăng thêm
50 ha, nâng tổng diện tích thanh long hiện có trên địa bàn là 529 ha.
Công tác phòng, chống dịch cúm gia súc, gia cầm tiếp tục được quan tâm chỉ
đạo, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên nhắc nhở các hộ
kinh doanh chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai Quyết định số
1402/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời
về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho 11/11 cơ sở
nuôi chim yến trên địa bàn phường Đức Thắng.
Theo dõi tình hình phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2018, không xảy ra
vụ cháy rừng nào trên địa bàn. Đã phát hiện lập hồ sơ xử lý 03 vụ vi phạm lâm luật.
6. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tiếp
tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã
Thiện Nghiệp đạt 16/19 tiêu chí, xã Phong Nẫm đạt 19/19 tiêu chí, xã Tiến Lợi 17/19
tiêu chí và xã Tiến Thành 16/19 tiêu chí.
7. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ năm 2018. UBND thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
với giông, lốc xoáy trong thời điểm giao mùa trên địa bàn thành phố. Ngày 01/9/2018,
mưa lớn kết hợp với gió lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái nhà của 05 hộ dân tại phường
Mũi Né. Gió bấc thổi mạnh kết hợp triều cường dâng cao gây sạt lở bờ biển tại các
khu vực: thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành; khu phố 1, phường Hàm Tiến và phường
Thanh Hải, làm sập đổ một số căn nhà và một số đoạn kè do nhân dân và các cơ sở du
lịch tự làm.
8. Khoa học và công nghệ: Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ năm 2018 và phân khai kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
năm 2018. Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII (2018 – 2019).
Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức xét duyệt đề cương Đề
tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên giống chuối già lùn cấy mô thay
thế giống chuối địa phương phục vụ du lịch” và Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật trồng và
chăm sóc nuôi lan cấy mô theo quy mô hộ gia đình tại thành phố Phan Thiết”.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Phan Thiết.
9. Công tác thu, chi ngân sách: Ước thu ngân sách 9 tháng đầu năm 811.022
triệu đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh, đạt 111,6% dự toán phấn đấu và tăng
29,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo chi lương và giải quyết các chế độ
chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, các khoản trợ cấp xã hội và
các nội dung chi phát sinh đột xuất theo đúng quy định.
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10. Công tác đầu tư phát triển: Tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018
là 191,875 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh giao 68,162 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách
thành phố giao 123,713 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tập trung
chỉ đạo các đơn vị và chủ đầu tư tiến hành rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng
thời, đôn đốc các nhà thầu tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán, tập
trung công tác giải ngân hết nguồn vốn năm 2018.
11. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường:
- UBND thành phố đã phê duyệt Quy hoạch phân khu 04 phường Đức Nghĩa - Đức
Thắng - Đức Long - Lạc Đạo, tỷ lệ 1/2.000. Phấn đấu hoàn tất các thủ tục để trình phê duyệt
Đồ án Quy hoạch 5 phường Bắc sông. Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố
đến năm 2040: Hiện đơn vị tư vấn đang cập nhật số liệu và tiến hành các quy trình thủ tục
quy định. Đang triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường Phú Tài,
phường Xuân An và điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã.
- Triển khai công tác lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị
trên địa bàn thành phố năm 2018 theo kế hoạch đề ra. Các phường, xã đã tổ chức ra quân lập
lại trật tự vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các
trường hợp xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm có 88
trường hợp vi phạm đã được ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt
bằng các dự án, công trình, nhất là công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên
địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự
án, công trình trên địa bàn, nhất là công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố.
II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:
1. Trên lĩnh vực giáo dục: Chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 tiếp tục
được duy trì, tình trạng học sinh bỏ học giảm; 100% học sinh cấp tiểu học được xét
công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học; 99,65% học sinh được công nhận tốt
nghiệp trung học cơ sở, tăng 0,10% so với năm học trước; 100% học viên tốt nghiệp Bổ
túc Trung học cơ sở; tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp học (lớp 1 và lớp 6).
18/18 phường, xã duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2017
và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.
Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và Lễ Khai giảng
năm học mới 2018 – 2019.
2. Trên lĩnh vực y tế: Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tể các dịch bệnh
nguy hiểm, 9 tháng đầu năm không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Tình hình các bệnh
truyền nhiễm có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2017, riêng bệnh Thủy đậu và
bệnh Quai bị tăng so với cùng kỳ. Số lượt người đến khám và điều trị bệnh tại các cơ sở
y tế giảm so với cùng kỳ. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được
triển khai thực hiện theo kế hoạch.
Công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; 9 tháng
đầu năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 34
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cơ sở, nhắc nhở 376 lượt cơ sở. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng
cường; hiện có 253 cơ sở hoạt động trên địa bàn. Đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành
chính 02 cơ sở vi phạm.
3. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện và nâng cao hiệu quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa và công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016 – 2020. Báo
cáo 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008 – 2018).
Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị
của địa phương. Ngoài các giải thể thao xã hội hóa như đua xe đạp, bóng bàn, cầu
lông, thành phố luôn duy trì các lễ hội truyền thống của thành phố như Lễ hội Đua
thuyền; Chạy vượt Đồi Cát Mũi Né vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất,...Tổ chức
thành công Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ VII và tham gia các giải thể
thao do tỉnh tổ chức đạt giải cao. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ
sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
4. Công tác chính sách - xã hội: Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018 tính
đến nay được 872.192.326/550.000.000 đồng, đạt 171,02% kế hoạch. Từ nguồn Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách
người có công và trợ cấp khó khăn cho 31 đối tượng chính sách, với tổng số tiền là
387.000.000 đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối
với người có công Cách mạng và bảo trợ xã hội. Thăm và tặng quà cho các gia đình chính
sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với tổng trị giá khoảng 575 triệu đồng.
Lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 4 trường
hợp tại phường Đức Thắng, Đức Long, Mũi Né và Phú Thủy.
9 tháng đầu năm, đào tạo nghề cho 135 lao động, đạt 62,5% chỉ tiêu; giải quyết việc
làm cho 6.530/9.500 lao động, đạt 68,73% chỉ tiêu. Trong đó, từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia
giải quyết việc làm 120 đã cho vay 4.013.000.000 đồng, giải quyết việc làm cho 174 lao
động. Triển khai đăng ký xây dựng mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em” năm 2018. Từ
guồn vốn Đề án Hỗ trợ các biện pháp nhằm cải thiện tình hình lao động trẻ em do Tổ chức
Terre Des Hommes Đức tài trợ đã lập hồ sơ vay vốn và giải ngân cho 45 hộ thuộc 11
phường, xã với tổng kinh phí 1.320.000.000 đồng.

III. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
1. Lĩnh vực quân sự - quốc phòng địa phương:
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2017 và
triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổ chức thành công Hội trại tòng quân; Lễ giao, nhận quân
(220/220 công dân) và Lễ ra quân huấn luyện năm 2018; Tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt
động lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 và triển khai các bước công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ năm 2019 theo kế hoạch.

2. Lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội:
Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ được ổn định, triển khai
thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phạm pháp hình sự giảm so với
cùng kỳ, tai nạn giao thông được kiềm chế.

IV. Quản lý hành chính Nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
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1. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Công tác
tiếp công dân được duy trì theo đúng quy định pháp luật. Nội dung công dân đến khiếu
nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, thu hồi đất,
bồi thường thiệt hại, tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…
9 tháng đầu năm 2018, có 33 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND thành phố trong đó có 29 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo. Kết quả: đã giải
quyết 04/04 đơn tố cáo; 20/29 đơn khiếu nại. Ngoài ra, đã giải quyết 62/64 đơn phản ánh,
kiến nghị của công dân.
2. Công tác phòng, chống tham nhũng: UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch về
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan
Thiết; Kế hoạch về tăng cường thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2018 của Thanh tra thành phố. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch
hoạt động mua sắm công, quản lý tài chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi vị trí
công tác, kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
Hiện nay, Thanh tra thành phố đang triển khai thực hiện kế hoạch về kiểm tra trách
nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã về công
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại 06
địa phương, đơn vị.

3. Công tác cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
- UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch theo chỉ đạo của cấp trên về công tác tư
pháp và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Phê duyệt
“Chương trình công tác năm 2018” của Phòng Tư pháp thành phố.
- Đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đấu giá tài sản, Bộ Luật
Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm
hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy
ở các phòng, ban, đơn vị, phường, xã. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính;
xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây
phiền hà cho dân. Chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.
Triển khai Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,
viên chức và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo năm 2018. Triển khai
công tác nhập dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Báo cáo việc sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng
quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
5. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công bố chỉ số cải cách hành
chính năm 2017, qua đó triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, phường, xã trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Đã
ban hành Kế hoạch số 1953/KH-UBND ngày 25/01/2018 về việc thực hiện cải cách hành
chính Nhà nước năm 2018. Nhìn chung, công tác giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế
“Một cửa” và “Một cửa liên thông” ở các đơn vị, địa phương tiếp tục đi vào nề nếp, đáp ứng
nhu cầu đối với tổ chức và công dân. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trong 9 tháng đầu
năm có chuyển biến tiến bộ.
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Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành
chính. Triển khai kịp thời các thủ tục hành chính được quy định tại Bộ thủ tục hành chính
chung do UBND tỉnh ban hành; việc niêm yết công khai các thành phần hồ sơ, thủ tục
hành chính, thời hạn giải quyết công việc được thực hiện theo đúng quy định.
PHẦN THỨ HAI
Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018
I. Trên lĩnh vực kinh tế:
- Tiếp tục phối hợp với các ngành của tỉnh đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc
tiến du lịch và nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm phục vụ du lịch. Tập trung
giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật
tự và công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển ở các khu, điểm du lịch.
- Đôn đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư công trình chợ Phú Tài, chợ Đức
Long, chợ Thanh Hải và chợ Tiến Lợi. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng
thực hiện lộ trình di dời các cửa hàng xăng dầu theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
- Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất của các thuyền nghề; tình hình hoạt động
của các cơ sở đóng sửa tàu thuyền trong vụ cá Nam. Phối hợp triển khai đăng kiểm
hàng năm cho tàu cá có công suất trên 20cv. Tập trung xử lý dứt điểm việc nuôi cá
lồng bè không đúng quy định. Theo dõi tình hình sản xuất các loại cây trồng và thực
hiện công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
- Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các mô hình sản xuất và chủ 6 động triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
- Tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2018.
Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn;
Thực hiện lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ gây ô nhiễm môi
trường ra khỏi khu dân cư theo kế hoạch.
- Rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống bão lũ, xâm thực biển, cát tràn.
Chủ động theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn, nhất là các điểm có nguy cơ sạt lở
do biển xâm thực để kịp thời có phương án xử lý. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Phan Thiết.
- Tổ chức sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực
hiện 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao năm 2018 và chỉ tiêu
phấn đấu của thành phố. Tiếp tục điều hành tốt việc chi ngân sách, đảm bảo cân đối
giữa thu và chi; không để bội chi ngân sách.
- Tổ chức kiểm soát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 –
2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thanh toán hết
vốn kế hoạch trong năm. Thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản đã ghi
trong kế hoạch năm 2018, chú ý các công trình bức xúc đã được xác định. Tập trung
chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các công trình nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và
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giao thông nông thôn. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy
nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây
dựng, tài nguyên - môi trường, trật tự đô thị, nhất là tình trạng mua bán lấn, chiếm
lòng, lề đường; tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, không phép; rác
thải, nước thải ở một số khu dân cư, cơ sở du lịch. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng thành phố Phan Thiết đến năm 2040; quy hoạch phân khu và quy
hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo Dự án 920.
II. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về giáo dục, y tế,
văn hoá, thông tin tuyên truyền, an sinh xã hội,... theo Kết luận số 408 - KL/TU, ngày
01/12/2017 của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ trọng tâm
năm 2018, trong đó chú ý tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp
học; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm; giảm hộ
nghèo và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
- Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động, dịch vụ kinh doanh văn hoá không
lành mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, vận động
người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu năm 2018, nhất là ở các xã xây dựng nông
thôn mới.
- Tổ chức tốt Lễ hội Trung thu năm 2018. Thực hiện có hiệu quả các chương
trình, dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường lành
mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy và mô hình “xã, phường phù hợp với trẻ em”.
III. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
- Tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm
2018 theo kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ và dự bị động
viên năm 2018. Chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ năm 2019.
- Chủ động phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng về an
ninh trật tự. Hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, điều tra,
truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, dân sự. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các
Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và
phòng, chống mua bán người.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường quản lý
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc. Thường xuyên kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
kiểm tra xử lý nghiêm các quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa
trên địa bàn thành phố có vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.
IV. Quản lý hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật
Tiếp công dân; kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các địa phương, đơn
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vị. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu giải quyết
đơn thư, nhất là đơn thư tồn đọng, kéo dài.
- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đạt ít
nhất 85%, chú ý tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục thực
hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với nâng cao vai trò, trách
nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành trong thực thi công
vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu từ thành phố đến
phường, xã; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
- Củng cố, kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp trợ giúp pháp
lý cho nhân dân các phường, xã.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phòng, ban, đơn vị, phường,
xã theo Đề án bố trí việc làm của tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của
UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến phường, xã.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức,
viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TU, Chỉ thị số 30- CT/TU và Chỉ thị số 40- CT/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.
Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính.
Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại” từ
thành phố đến phường, xã.
Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết./.
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