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PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018
Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của UBND thành phố
Phan Thiết; Kết luận số 408-KL/TU ngày 01/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành
phố Phan Thiết (Khóa XI) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và xác
định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017
của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Nhiệm vụ năm 2018, UBND thành phố
đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND và 316/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 về việc
phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc
UBND thành phố và UBND các phường, xã để làm cơ sở chỉ đạo điều hành. Qua một
năm triển khai, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố như sau:
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018:
1. Giá trị sản xuất:
+ Dịch vụ - thương mại: 21.015 tỷ đồng, tăng 12,08%/11% so với kế hoạch.
+ Công nghiệp - xây dựng: 15.790 tỷ đồng, tăng 4,02%/4% so với kế hoạch.
+ Nông - lâm - thủy sản: 2.256 tỷ đồng, giảm 2,4% (kế hoạch tăng trên 1%).
2. Thu ngân sách: Ước thu 1.270 tỷ đồng, đạt 152,6% dự toán pháp lệnh; đạt
149,4% dự toán phấn đấu.
3. Sản lượng khai thác hải sản: 57.900 tấn, đạt 100,7% kế hoạch.
4. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3: 0,55% (đạt kế hoạch).
5. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: đạt 100% kế hoạch.
6. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,14% đạt kế hoạch đề ra (77 hộ).
7. Giải quyết việc làm: 9.517/9.500 lao động, đạt 100,2% kế hoạch.
8. Giao quân: 220/220 công dân (đạt 100% chỉ tiêu).
I. Lĩnh vực kinh tế:
1. Hoạt động dịch vụ du lịch:
Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 4.300.000 lượt, đạt chỉ tiêu đề
ra và tăng 7,5% so với cùng kỳ, trong đó có 485.000 lượt khách nước ngoài. Doanh
thu 9.800 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Công tác an
ninh trật tự, an toàn du khách được đảm bảo.
Trong năm xảy ra 03 vụ đuối nước làm chết 03 người tại khu vực Hàm Tiến
1

– Mũi Né. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm ở các cơ sở du lịch.
Tổng số dự án du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành
phố hiện nay còn hiệu lực là 204 dự án, có tổng diện tích là 3.036,09 ha, vốn đăng
ký là 35.977,10 tỷ đồng. Hiện có 139 dự án đang hoạt động kinh doanh; 20 dự án
đang tác động thi công; 45 dự án chưa triển khai xây dựng.
Trên địa bàn thành phố Phan Thiết hiện có 561 cơ sở lưu trú, trong đó có 250
cơ sở lưu trú phục vụ cho khách du lịch, với 10.393 phòng. Trong đó có 02 cơ sở
đạt 5 sao; 28 cơ sở 4 sao; 17 cơ sở đạt 3 sao; 29 cơ sở đạt 02 sao; 29 cơ sở đạt 1
sao; 55 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh; 05 nhà ở có phòng cho thuê và 85 cơ sở
chưa xếp hạng.
2. Hoạt động thương mại:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tiếp tục duy
trì mức tăng trưởng khá. Thị trường hang hóa ổn định, hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu
tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá đột biến. Hoạt
động chợ Tết Mậu Tuất năm 2018 bảo đảm an toàn, thông thoáng, tạo thuận lợi cho
nhân dân, du khách mua sắm và tham quan chợ Tết; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh
môi trường và PCCC được đảm bảo. Các trung tâm thương mại, siêu thị tiếp tục thu
hút người tiêu dùng. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan
tâm, nhất là trong dịp L , Tết. Đã kiểm tra x lý 159 trường hợp vi phạm trong l nh
vực thương mại, với tổng số tiền phạt hơn 900 triệu đồng..
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2491/KH-UBND ngày 21/6/2018 của
UBND tỉnh về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2020. Thực hiện niêm yết công khai điều
chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa
lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 theo Quyết định số 558/QĐ-UBND
ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 142,57 triệu USD, đạt 102,42% kế
hoạch năm và bằng 103,34% so với cùng kỳ.
Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng các chợ phường, xã được tập trung chỉ đạo, tuy
nhiên do khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và huy động vốn của các
hộ tiểu thương nên việc triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra.
3. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Tổng giá trị sản xuất
công nghiệp toàn thành phố ước đạt 8.070 tỷ đồng, đạt 101,65% kế hoạch năm, bằng
100,8% so với cùng kỳ.
UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2566/KH-UBND ngày 13/02/2018
về việc triển khai công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ gây ô nhi m
môi trường ra khỏi khu dân cư. Kết quả khảo sát trên địa bàn thành phố có 322 cơ sở
thuộc đối tượng phải di dời. Hiện đang kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép s
dụng mặt bằng tại Khu Công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 phục vụ cho việc di dời.
Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư- Kinh doanh bất động sản Phú Thịnh đang tiếp
cận dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
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4. Trên lĩnh vực thủy sản:
Sản lượng hải sản khai thác 57.900 tấn, đạt 100,7% kế hoạch năm và bằng
100,6% so với cùng kỳ. Trong năm, các ngành chức năng đã x phạt 47 vụ tàu thuyền
vi phạm trên l nh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Sản xuất tôm giống 300 triệu post, đạt 100% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ.
Hiện có 22 cơ sở sản xuất tôm giống hoạt động tại xã Tiến Thành.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị
số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ngăn chặn tàu cá
khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Trong năm, thành phố Phan Thiết không
có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, thu mua hải sản trái phép.
Hoạt động của các cơ sở đóng s a tàu thuyền tương đối ổn định. Trong năm,
đóng mới 12 thuyền/ 9.426 cv, nâng năng lực tàu cá trên địa bàn thành phố hiện nay
là 1.650 chiếc/ 279.269 cv, trong đó thuyền có công suất từ 90 cv trở lên có 911 chiếc/
251.585 cv; tàu có công suất dưới 20 cv là 240 chiếc/ 2.678 cv. Tổ chức đăng kiểm
định kỳ cho tàu cá có công suất từ 20 cv trở lên với số lượng 1.000/ 1.452 chiếc, đạt
tỷ lệ 68,8%. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định số
17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 về việc bổ sung, s a đổi một số điều của Nghị định
số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.
5. Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp:
- Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu nước và
dịch bệnh trên cây trồng. Diện tích gieo trồng cây hàng năm 582,5 ha, đạt 100,2% kế
hoạch và bằng 79,6% so với cùng kỳ; diện tích cây công nghiệp ngắn ngày là 385 ha.
Sản lượng thóc 127 tấn, đạt 60,5% kế hoạch và bằng 36,3% so với cùng kỳ; sản lượng
thanh long 9.500 tấn; sản lượng hạt điều 80 tấn, đạt 80% kế hoạch và bằng 60,2% cùng
kỳ. Diện tích thanh long hiện nay trên địa bàn thành phố là 513 ha. Đến nay, có 90,47
ha thanh long được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, đạt tỷ lệ 116,34% chỉ
tiêu tỉnh giao.
- Trong năm, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm
phòng 60.000 liều vắc xin cúm gia cầm Navet- Vifluvac kịp thời cho các phường, xã có
chăn nuôi gia cầm và phân phối 150 lít thuốc sát trùng Benkocid cho các đơn vị và
UBND các phường, xã có chăn nuôi gia súc, gia cầm để thực hiện vệ sinh, tiêu độc,
kh trùng trong chăn nuôi. Triển khai quán triệt thực hiện Quyết định số 1402/QĐUBND 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 đến các phòng, ban, đơn vị
thành phố và UBND các phường, xã.
- Công tác bảo vệ và phát triển rừng được đảm bảo, trong năm không xảy ra
cháy rừng. Tổ kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã nhắc
nhở 11 đơn vị, cá nhân phải thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy
rừng; lập hồ sơ và x lý 03 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Phú đã triển khai bàn giao 37.300 cây keo
lai giâm hom cho 04 đơn vị, địa phương để thực hiện trồng cây phân tán năm 2018
trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Hiện các đơn vị đang triển khai trồng cây.
6. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành
phố nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia
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xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2018.
Đến nay, toàn thành phố đạt 73/76 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó,
xã Thiện Nghiệp đạt 18/19 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí BHYT), xã Phong Nẫm đạt 19/19
tiêu chí, xã Tiến Lợi 17/19 tiêu chí (còn thiếu tiêu chí BHYT và chợ) và xã Tiến Thành
19/19 tiêu chí. Tổ chức thẩm tra, đánh giá và hoàn thiện Bộ hồ sơ xét công nhận xã
Tiến Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu
chí chưa đạt ở xã Thiện Nghiệp và xã Tiến Lợi để đề nghị xét công nhận thành phố
Phan Thiết hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
7. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
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. Đã tiến hành giao đất tại Khu
tái định cư thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành cho 10/10 hộ dân bị biển xâm thực tại thôn
Tiến Đức, xã Tiến Thành. Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc
Hải đã thi công xong kè tạm tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, với chiều dài 550m.
Tại khu phố 1, phường Hàm Tiến biển xâm thực sâu vào đất liền khoảng 5m
đến 15m, dọc theo bờ biển khoảng 01 km, gây thiệt hại về tài sản, nguy hiểm đến tính
mạng của du khách và nhân dân. Tại phường Thanh Hải biển xâm thực gây sập đổ
một số căn nhà và cơ sở phơi hấp cá cơm.
Mưa lớn kết hợp với lốc xoáy làm tốc mái 08 căn nhà của các hộ dân tại khu
phố 8, 10, 14 phường Mũi Né; khu phố 5, phường Phú Hài và thôn Thiện Sơn, xã
Thiện Nghiệp, ước thiệt hại hơn 26,0 triệu đồng
Báo cáo kiểm tra, đánh giá, triển khai x lý các sự cố về đê điều do ảnh hưởng
của mưa bão năm 2017 trên địa bàn thành phố.
8. Khoa học và công nghệ:
Ban hành Kế hoạch và phân khai kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ năm 2018 trên địa bàn thành phố.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức họp xét duyệt đề
cương và thống nhất triển khai 02 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 “Ứng dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc nuôi lan cấy mô theo quy mô hộ gia đình
tại thành phố Phan Thiết”; tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài “Kiến thức, thái độ,
thực hành việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm của chủ cơ sở chế
biến tại thành phố Phan Thiết năm 2017”. Đã tổ chức họp xét duyệt danh mục đề tài
khoa học công nghệ năm 2019.
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 t Phan Thiết.
9. Công tác thu, chi ngân sách:
- Ngay từ đầu năm, UBND thành phố tổ chức phân khai dự toán thu ngân sách cho
các đơn vị có chỉ tiêu thu để làm cơ sở thu ngân sách năm 2018. Ước thu ngân sách năm
2018 là 1.270 tỷ đồng, đạt 152,6% dự toán pháp lệnh, đạt 149,4% dự toán phấn đấu
và tăng 28,9% so với cùng kỳ. Có 11/11 loại thu ước thu vượt dự toán; trong đó có
02/11 loại thu tuy vượt dự toán nhưng giảm thu so với năm 2017, đó là thu phí – lệ
phí và thu tiền cho thuê đất.
Ước chi ngân sách trong năm 2018 là 643,380 tỷ đồng, đạt 122,48% dự toán Hội
đồng nhân dân thành phố giao. Công tác điều hành chi ngân sách thực hiện theo đúng
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Luật Ngân sách, bám sát Nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo chi lương, 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.
10. Công tác đầu tư phát triển:
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 là 191,885 tỷ đồng. Khối lượng
thực hiện đến nay là 115,273 tỷ đồng, giá trị giải ngân 106,128 tỷ đồng đạt 55,3% kế
hoạch; dự ước khối lượng thực hiện cả năm 149,488 tỷ đồng và giải ngân 168,81 tỷ
đồng đạt 88% kế hoạch. Trong đó:
- Kế hoạch vốn ngân sách tập trung tỉnh giao 13,6 tỷ đồng, khối lượng thực hiện
đến nay là 2,096 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2,096 tỷ đồng đạt 15,42% kế hoạch; dự ước
khối lượng thực hiện cả năm 8,9 tỷ đồng, giá trị thanh toán vốn 8,9 tỷ đồng, đạt
65,4% kế hoạch.
- Kế hoạch vốn xổ số kiến thiết giao 54,562 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến
nay là 31,402 tỷ đồng, giá trị giải ngân 31,402 tỷ đồng đạt 57,6% kế hoạch; dự ước
khối lượng thực hiện cả năm 44,904 tỷ đồng, giá trị thanh toán vốn 44,946 tỷ đồng,
đạt 82,4% kế hoạch.
- Kế hoạch vốn ngân sách thành phố giao 123,723 tỷ đồng, khối lượng thực
hiện đến 31/10/2018 là 81,77 tỷ đồng, giá trị giải ngân 72,63 tỷ đồng đạt 58,7% kế
hoạch; dự ước khối lượng thực hiện cả năm 95,68 tỷ đồng, giá trị thanh toán vốn
114,96 tỷ đồng, đạt 92,9% kế hoạch.
Kết quả thực hiện theo từng nguồn vốn (có báo cáo chuyên đề riêng).
11. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường:
- Quy hoạch phân khu 04 phường Nam sông: Đức Ngh a, Đức Thắng, Đức
Long và Lạc Đạo đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3307/QĐUBND ngày 23/4/2018. Quy hoạch phân khu 05 phường Bắc sông: Phú Trinh, Phú
Thủy, Thanh Hải, Bình Hưng và Hưng Long đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự
kiến hoàn thành phê duyệt vào cuối năm 2018.
Quy hoạch phân khu phường Phú Tài, phường Xuân An đã được phê duyệt
nhiệm vụ quy hoạch. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, thẩm
định và phê duyệt quy hoạch theo quy định. Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 04
xã đang hoàn chỉnh để trình phê duyệt.
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 đã thông qua
HĐND thành phố tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đang hoàn tất toàn bộ hồ sơ thủ
tục trình Sở Xây dựng thẩm định và báo cáo UBND Tỉnh phê duyệt (dự kiến hoàn
thành trong tháng 3/2019).
Ban hành Kế hoạch triển khai lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn
minh đô thị trên địa bàn thành phố năm 2018. Tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn
vị kiểm tra x lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép. Trong năm,
toàn thành phố đã ban hành 202 Quyết định x lý vi phạm hành chính trên l nh vực đất
đai và xây dựng với tổng số tiền x phạt là 4.422.500.000 đồng. Qua theo d i đôn đốc,
đến nay đã có 123 trường hợp chấp hành quyết định x lý (đã nộp phạt) với tổng số tiền
2.304.800.000 đồng; đang tiếp tục theo d i, đôn đốc 79 trường hợp còn lại.
- Hoàn thành công tác lập Kế hoạch s dụng đất năm 2018 của thành phố Phan
Thiết và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018.
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Tham gia góp ý về quy hoạch s dụng đất đối với 67 dự án đầu tư phát triển
kinh tế - xã hội và công trình s dụng ngân sách nhà nước (ước đến cuối năm là 75 dự
án); cập nhật kế hoạch s dụng đất cho 27 dự án (ước đến cuối năm là 35 dự án).
Trong năm, đã cấp 701 Giấy chứng nhận quyền s dụng đất theo Dự án 920; đã
giải quyết 2020 hồ sơ/ 2161 hồ sơ theo cơ chế “một c a”, “một c a liên thông”; đang
giải quyết 137 hồ sơ. Ban hành kế hoạch Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa
bàn thành phố năm 2018; Báo cáo tình hình tình hình x lý vi phạm hành chính trong
l nh vực khoáng sản để phục vụ công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Xây
dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
10/12/2015 của Chính phủ về thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam.
- 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.
Đã giải quyết 812 hồ sơ bồi thường thuộc 09 dự án, công trình trên địa bàn (ước đến
cuối năm là 900 hồ sơ).
- Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh; Xây dựng Báo
cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành
phố. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về môi trường của Khu cụm công nghiệp.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch hưởng ứng các sự kiện môi trường như: Tuần l
Biển, hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới;… Thường xuyên chỉ đạo thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán sản lượng dịch vụ công ích đô thị.
II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:
1. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018;
Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống
trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố năm 2018; Kế
hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018; Kế hoạch
thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và kế hoạch tổ chức Chương
trình giao lưu “Gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu” lần thứ VI năm 2018.
Tính đến nay, toàn thành phố có 53.324/ 54.637 hộ đăng ký xây dựng gia đình
văn hóa, ước năm 2018 có 93% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 119/131 khu phố,
thôn đạt danh hiệu khu phố, thôn văn hóa; 130/133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa. Có 02/04 xã giữ vững đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Thiện Nghiệp,
Phong Nẫm) và 05/14 phường giữ vững đạt chuẩn văn minh đô thị (Thanh Hải, Hàm
Tiến, Đức Thắng, Đức Ngh a, Phú Trinh).
- Thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
trên các l nh vực; tuyên truyền kỷ niệm các ngày l , 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 l hội truyền thống của thành phố như L hội Trung thu, Đua thuyền;
Chạy vượt Đồi Cát Mũi Né vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Việc tổ
chức các môn thi Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố và phường, xã di n ra theo
đúng kế hoạch. Tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn với
106 huy chương (46 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 23 huy chương đồng).
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Được Ban Tổ chức Đại hội tặng cờ khen “Đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao
cấp huyện”.
Tổ chức thành công L hội Nghinh Ông năm 2018 và L kỷ niệm 120 năm
Phan Thiết được công nhận Thị xã.
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn
hóa. Thành phố và phường, xã đã kiểm tra 556 lượt cơ sở, x phạt vi phạm hành
chính 11 cơ sở và nhắc nhở nhiều cơ sở khác.
2. Trên lĩnh vực giáo dục:
Chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 được giữ vững và nâng lên, tình
trạng học sinh bỏ học giảm. 100% học sinh lớp 5 được xét hoàn thành chương trình
cấp tiểu học, không có học sinh bỏ học. 99,65% học sinh lớp 9 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).
Hệ thống trường lớp được quan tâm nâng cấp, s a chữa đảm bảo nhu cầu phục
vụ dạy và học. 18/18 phường, xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ.
Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và L Khai giảng
năm học mới 2018 – 2019.
3. Trên lĩnh vực y tế:
- Trong năm, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; tình hình dịch bệnh có chiều
hướng giảm so với cùng kỳ. Số lượt người đến khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế
là 270.000 lượt (giảm 31.547 lượt so với cùng kỳ), số bệnh nhân điều trị nội trú 6.217
lượt (giảm 923 so với cùng kỳ); số bệnh nhân điều trị ngoại trú 1.153 lượt người (giảm
716 lượt so với cùng kỳ). Số lượt người đến khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt 7.530
lượt. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia như: Tiêm chủng mở
rộng; phòng chống các bệnh sốt rét, phong, lao, suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe
sinh sản được triển khai thực hiện theo kế hoạch.
- Công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được chú
trọng; Phối hợp kiểm tra 937 lượt cơ sở, x phạt vi phạm hành chính 34 cơ sở vi phạm,
nhắc nhở 417 cơ sở khác. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cho 35 cơ sở đủ điều kiện
ATVSTP. Đã phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho 135 người
tham dự. Trong năm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hiện có 253 cơ sở hành nghề y
dược tư nhân hoạt động trên địa bàn; đã tiến hành kiểm tra 27 lượt cơ sở, x phạt vi
phạm hành chính 02 cơ sở.
4. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế: Việc thực hiện chính sách bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng và người dân đảm bảo kịp thời,
đầy đủ. Tính đến cuối tháng 10/2018; số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp là 310.362 triệu đồng, đạt 88,02% kế hoạch (352.662 triệu đồng), dự kiến đến cuối
năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu được giao. Độ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố là
76,78% (bao gồm cả 4,56% người thành phố đi học tập, làm ăn có thẻ bảo hiểm y tế tại
tỉnh ngoài). Ước thực hiện đến cuối năm 2018 đạt chỉ tiêu tỉnh giao (78,75%).

5. Công tác Chính sách - Xã hội:
Vận động Quỹ Đền ơn đáp ngh a năm 2018 được 872,192/550 triệu đồng, đạt
171,02% kế hoạch. Từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp ngh a đã trợ cấp khó khăn cho 35 đối tượng
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chính sách với tổng số tiền 67 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng, s a chữa nhà ở cho 12 hộ gia
đình chính sách người có công với tổng số tiền 330 triệu đồng (có 03 nhà tình ngh a). Tổ
chức cho 97 đối tượng điều dưỡng tập trung tại Nha Trang, Đà Lạt, 354 đối tượng điều
dưỡng tại nhà. 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 và kỷ niệm 71 năm Ngày Thương
binh, liệt s với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tính đến
cuối năm toàn thành phố có 554 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99% (so với đầu năm 2018 giảm
0,14%) và 837 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,49% (giảm 0,07% so với đầu năm). Ban hành
kế hoạch hỗ trợ xây dựng và s a chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2018, đã hỗ trợ xây dựng,
s a chữa nhà ở cho 17 hộ nghèo, với tổng kinh phí 405 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất,
kinh doanh cho 36 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 243 triệu đồng. Hỗ trợ di dời cho 30
hộ dân bị biển xâm thực ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành với số tiền 600 triệu đồng; hỗ trợ
cho 01 hộ có nhà bị cháy ở phường Phú Tài với số tiền 20 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì
người nghèo” đã trợ cấp Tết Nguyên đán năm 2018 cho 629 hộ nghèo với tổng trị giá
157,250 triệu đồng.
Đào tạo nghề cho 189 lao động, đạt tỷ lệ 105% chỉ tiêu; giải quyết việc làm cho
9.517/9.500 lao động, đạt 100,2% chỉ tiêu.
Từ nguồn vốn Đề án “Hỗ trợ các biện pháp nhằm cải thiện tình hình lao động
trẻ em” do Tổ chức Ter DesHommes Đức tài trợ đã lập hồ sơ vay vốn và giải ngân
cho 425 hộ với tổng kinh phí 1,320 tỷ đồng; cấp học bổng cho 260 em với số tiền 130
triệu đồng; hỗ trợ học phí cho 36 sinh viên nghèo, khó khăn với số tiền 62 triệu đồng.
18/18 đạt tiêu chuẩn “xã, phường phù hợp với trẻ em”.
III. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
1. Lĩnh vực quân sự - quốc phòng địa phương:
Tổ chức thành công Hội trại tòng quân; L giao, nhận quân (220/220 công dân) và
L ra quân huấn luyện năm 2018; Tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động lực lượng
dân quân tự vệ theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức nắm và quản lý chặt chẽ hoạt động của
các phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo Nước Cộng hòa
xã hội chủ ngh a Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, Nghị định số
130/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sẵn sàng huy động và bàn giao khi có lệnh; đồng thời
chỉ đạo 6 phường có dân quân biển tham gia huấn luyện và di n tập và bắn đạn thật cùng
Sư đoàn bộ binh 302/Quân khu.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính
trị; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định
số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Ban hành
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền
Việt Nam ở Biển Đông và tình trạng đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự và hướng dẫn tổ chức đăng ký tuyển sinh quân
sự năm 2018. 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:
- An ninh - chính trị cơ bản được giữ vững. Lực lượng chức năng đã chủ động
triển khai nhiều biện pháp công tác đảm bảo ổn định tình hình, nhất là trong dịp Tết
8

Nguyên đán, các ngày l lớn trong năm và bảo vệ tốt các phiên tòa xét x vụ biểu tình,
bạo loạn xảy ra vào ngày 10 và 11/6/2018.
Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tăng cường, trong năm
đã xảy ra 227 vụ phạm pháp hình sự (tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có
15 vụ trọng án (tăng 04 so với cùng kỳ). Hậu quả làm chết 04 người, bị thương 20
người. Đã điều tra làm r 187/227 vụ (tỷ lệ 82,4%), trong đó có 10/15 vụ trọng án (tỷ lệ
66,67%), bắt 154 đối tượng; thu hồi tài sản gồm: 26 xe máy, 02 máy tính xách tay, 02
lap top, 01 máy định vị, 01 bộ đàm, 17 điện thoại di động, 2.075 USD, 1.050 Euro, 7,4
cây vàng 24K và 445,2 triệu đồng tiền mặt. Giải quyết 287/308 tin báo, tố giác tội
phạm (tỷ lệ 93,18%); bắt 16/26 đối tượng truy nã (tỷ lệ 61,5%). Bắt 31 vụ/ 87 đối tượng
có hành vi chứa chấp và mua bán dâm. Phát hiện 38 đối tượng có hành vi hoạt động
cho vay lãi nặng. Bắt 47 vụ/242 đối tượng có hành vi đánh bạc; 82 vụ/ 138 đối tượng
tàng trữ, mua bán, s dụng trái phép chất ma túy. X phạt 74 trường hợp vi phạm trên
l nh vực kinh tế và môi trường; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.
Lập hồ sơ đưa 127 đối tượng vào diện quản lý tại xã, phường theo Nghị định số
111/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Lập hồ sơ đưa 01 đối tượng vào trường giáo dưỡng;
04 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 44 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
và 06 đối tượng sống lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tổ chức họp kiểm
điểm trước dân 32 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại Trụ sở UBND tỉnh
vào ngày 10 và ngày 11/6/2018.
- Tiếp nhận và giải quyết 15.809 hồ sơ hộ khẩu và 10.733 hồ sơ chứng minh
nhân dân; cấp 262 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, 78 Giấy chứng nhận đủ
điều kiện an toàn PCCC. Kiểm tra 127 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật
tự, x phạt 05 cơ sở vi phạm.
- Tai nạn giao thông và va chạm giao thông xảy ra 123 vụ, làm chết 35 người
người, bị thương 126 người; so với năm 2017 giảm 38 vụ (tỷ lệ giảm 23,6%); số người
chết tăng 14 người (tỷ lệ tăng 66,67%); số người bị thương giảm 53 người (tỷ lệ giảm
29,6%). Đã x phạt 3.822 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị,
thu nộp ngân sách gần 3,0 tỷ đồng; tạm giữ 2.597 phương tiện các loại; tước quyền s
dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 198 trường hợp.
IV. Quản lý hành chính Nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
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, trong năm
thành phố đã tiếp 808 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố, trong đó
Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ 230 lượt. Nội
dung công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến l nh vực tranh
chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền s
dụng đất,…
Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
thành phố là 90 đơn (có 33 đơn từ năm 2017 chuyển sang), gồm 83 đơn khiếu nại (năm
2017 chuyển sang 32 đơn) và 07 đơn tố cáo (năm 2017 chuyển sang 01 đơn).
Đã giải quyết: 54/90 đơn khiếu nại, tố cáo (tỷ lệ 60%). Trong đó:
- Đã giải quyết 48/83 đơn khiếu nại (tỷ lệ 57,83%).
- Đã giải quyết 06/07 đơn tố cáo (tỷ lệ 86%).
Chưa giải quyết: 36/90 đơn, gồm:
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- 35/83 đơn khiếu nại, trong đó đã có báo cáo kết quả xác minh 11 đơn.
- 01/07 đơn tố cáo (đã có báo cáo kết quả xác minh).
Có báo cáo chuyên đề riêng
2. Công tác phòng, chống tham nhũng:
- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 02/3/2018
về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 5402/UBND-TC ngày
04/5/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn thành
phố Phan Thiết; Quyết định số 8579/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc Phê duyệt
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Thanh tra thành phố. Thành phố triển khai
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. Cơ quan Thanh tra
thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các
đơn vị, phòng, ban, phường, xã về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Qua
thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng hoặc tặng quà và nhận quà
tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018.
3. Công tác cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
Ban hành và triển khai thực hiện kịp thời các kế hoạch trên l nh vực công tác cải
cách tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật. 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 và Luật Đấu giá tài sản
(150 người dự); triển khai Bộ Luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành (170
người dự); tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (131 người dự); Luật X lý vi phạm hành
chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ (150 người dự). Tuyên truyền phổ
biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật năm 2018 có 185 người dự; tập
huấn Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án
hình sự năm 2010, Luật An ninh mạng có 600 người dự; tập huấn các văn bản pháp luật
về phòng, chống ma túy tại phường Mũi Né có 80 người dự.
Tổng hợp Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; tình hình
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng dữ liệu hộ tịch; Báo cáo tổng kết
thi hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ về x phạt vi phạm hành chính
trong 4 l nh vực: Quản lý, s dụng tài sản Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí; Dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Triển khai
thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính; việc thi hành pháp luật về x phạt vi
phạm hành chính trong l nh vực khoáng sản, phòng chống tệ nạn xã hội, buôn bán hàng
giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố. Quan tâm chú ý rà soát, lập danh mục thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một c a, một c a liên thông”
theo từng l nh vực quy định.
4. Công tác xây dựng chính quyền:
4.1 Công tác tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ: Tiếp tục rà soát, sắp xếp,
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, ban, phường, xã theo Đề án vị trí việc làm của
tỉnh; triển khai thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự
nghiệp dịch vụ công; cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các cơ
quan hành chính. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh việc s dụng hợp đồng lao động trong
các cơ quan hành chính theo Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ và các văn bản của Sở
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Nội vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của
Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể các cách hành chính Nhà nước giai đoạn
2011 – 2020.
Ban hành 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; kế hoạch tinh giản biên
chế gắn với sắp xếp đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2021. Thực hiện tốt công
tácđánh giá, phân loại hoạt động của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường,
xã năm 2017.
Bổ nhiệm lại 08 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng các
phòng, ban, đơn vị. Chuyển đổi vị trí công tác 25 trường hợp.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020.
4.2 Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát
động ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Năm 2017, UBND thành phố công nhận 35 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao
động tiên tiến”; 11 “Chiến s thi đua cơ sở”; 296 cá nhân và 263 chiến sỹ “Lao động
tiên tiến”. Tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 131 cá nhân. Khen thưởng chuyên đề và
đột xuất 74 tập thể và 53 cá nhân.
- X lý kỷ luật: Khiển trách 03 trường hợp; cảnh cáo 01 trường hợp; phê bình,
rút kinh nghiệm 26 trường hợp.
5. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính:
Ngay từ đầu năm, 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 c a” và “Một
c a 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. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức có chuyển biến tiến bộ, kỹ năng hành chính ngày càng tốt hơn.
Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trong năm 2018 như sau (tính đến ngày
31/10/2018):
+ Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận
và năm trước chuyển sang là 18.435 hồ sơ các loại (năm 2017 chuyển sang 312 hồ sơ).
Đã giải quyết 17.899 hồ sơ (tỷ lệ 97,09%), trong đó: giải quyết đúng hẹn 17.358 hồ sơ
(tỷ lệ 94,16%), tr hẹn 541 hồ sơ (tỷ lệ 2,93%); trả lại cho công dân 673 hồ sơ không
đủ điều kiện giải quyết. Đang giải quyết 536 hồ sơ (tỷ lệ 2,91%), có 148 hồ sơ đã tr
hẹn (tỷ lệ 0,8%).
(Số lượng hồ sơ giảm so với 6 tháng đầu năm là do không cập nhật số liệu hồ sơ
do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết và Sở Tài nguyên và Môi trường
giải quyết).
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đã phát 1230 phiếu khảo sát sự hài
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lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp từ ngày 01/01 đến ngày 30/10/2018; thu về
1230 phiếu gồm 08 l nh vực, kết quả cụ thể như sau:
* L nh vực hộ tịch có 316/350 người rất hài lòng (tỷ lệ 90,29%); 31/350 người
hài lòng (tỷ lệ 8,86%); 3/350 người bình thường (tỷ lệ 0,85%).
* Cấp phép đủ điều kiện trên các l nh vực có 10/20 người rất hài lòng (tỷ lệ
50%); 10/20 người hài lòng (tỷ lệ 50%).
* Cam kết môi trường có 10/10 người hài lòng (tỷ lệ 100%).
* Đất đai có 325/500 người hài lòng (tỷ lệ 65%); 175/500 người bình thường (tỷ
lệ 35%).
* Đào đường, đậu đỗ xe có 08/40 người rất hài lòng (tỷ lệ 20%); 30/40 người hài
lòng (tỷ lệ 75%); 02/40 người bình thường (tỷ lệ 5%).
* L nh vực xây dựng có 46/136 người rất hài lòng (tỷ lệ 33,8%); 86/136 người
hài lòng (tỷ lệ 63,2%; 04/136 người bình thường (tỷ lệ 3%).
* L nh vực kinh doanh có 36/160 người rất hài lòng (tỷ lệ 22,5%); 116/160
người hài lòng (tỷ lệ 72,5%); 08/160 người bình thường (tỷ lệ 5%).
* L nh vực chính sách người có công có 02/14 người rất hài lòng (tỷ lệ 14,3%);
12/14 người hài lòng (tỷ lệ 85,7%).
+ Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp
nhận 44.582 hồ sơ các loại (năm 2017 chuyển sang 89 hồ sơ). Đã giải quyết 44.417
hồ sơ (tỷ lệ 99,63%), trong đó giải quyết đúng hẹn 44.393 hồ sơ (tỷ lệ 99,58%), tr
hẹn 24 hồ sơ (tỷ lệ 0,05%); đang giải quyết 165 hồ sơ (tỷ lệ 0,37%), trong đó có 05 hồ
sơ tr hẹn (tỷ lệ 0,01%).
+ Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hành chính trên l nh vực hộ tịch có
yếu tố nước ngoài.
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động; song với sự nỗ lực cố gắng của
cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân toàn thành phố nên tình hình các
mặt trên địa bàn tiếp tục phát triển, 08/08 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch
đề ra.
- Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục phát triển; lượng khách đến
tham quan nghỉ dưỡng và doanh thu ngành du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm 2017;
việc đầu tư nâng cấp mở rộng các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các chợ phường, xã
được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định;
tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên gia
súc, gia cầm không xảy ra. Cơ bản hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết
đến năm 2040; Quy hoạch phân khu 04 phường Nam sông và 05 phường Bắc sông.
Công tác lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhiều nơi có chuyển biến căn bản,
quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh; công tác bồi thường thiệt hại, giải
phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản đạt được một số kết quả nhất định. Thu ngân
sách vượt kế hoạch khá cao, chi ngân sách đảm bảo chi lương và các nhu cầu thiết yếu;
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo.
- Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Tổ
chức tốt công tác tuyển sinh vào đầu cấp (lớp 1 và lớp 6). Hoạt động văn hóa - văn
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nghệ, thể dục - thể thao được duy trì. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế có cố
gắng Thực hiện chính sách cho người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã
hội kịp thời, đúng quy định; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm; giảm
hộ nghèo có nhiều cố gắng..
- Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được tập trung chỉ đạo triển khai
thực hiện đúng kế hoạch; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã
hội có chuyển biến trên một số mặt, kết quả đấu tranh phá án đạt chỉ tiêu; tai nạn giao
thông giảm khá cao về số vụ và số người bị thương. Công tác tiếp công dân được duy
trì; công tác thanh kiểm tra, x lý vi phạm trên các l nh vực và phòng, chống tham
nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo; công tác cải cách tư pháp, xây dựng chính
quyền, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có cố gắng. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế
“một c a”, “một c a liên thông” có tiến bộ.
2. Tồn tại, khuyết điểm:
- Chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế; tình trạng bán hàng rong tại một số
khu vực du lịch công cộng chưa được x lý triệt để. Tình trạng rác thải ứ đọng tại
một số nơi còn xảy ra do lượng khách tập trung đông nhưng ý thức của người dân
và du khách chưa cao trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường. Việc đầu tư vào
các Cụm Công nghiệp còn chậm
- Vi phạm về thủy sản còn xảy ra; tình trạng nuôi cá lồng bè, bẫy tôm hùm con
trái phép vẫn còn xảy ra ở một số phường, xã, nhưng chưa được kiểm tra, x lý dứt
điểm làm ảnh hưởng đến hoạt động thể thao trên biển và các ngành nghề khác. Việc
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa bền vững
- Việc đầu tư xây dựng, s a chữa, nâng cấp các chợ phường, xã tiến độ vẫn còn
chậm, còn lúng túng; trong năm không có chợ nào khởi công theo kế hoạch đề ra.
Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai; s dụng đất sai mục đích, xây dựng
không phép ở một số phường, xã còn di n biến phức tạp; tình trạng đổ rác thải không
đúng nơi và thời gian quy định ở một số nơi vẫn còn di n ra, chưa được khắc phục
triệt để. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án
trọng điểm, bức xúc còn gặp vướng mắc, chưa tạo được sự đồng thuận của một số
người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
- An ninh trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra vụ việc phức tạp; việc nắm bắt và
dự báo tình hình chưa kịp thời nên để xảy ra vụ việc biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự
tại Trụ sở UBND tỉnh vào ngày 10 và ngày 11/6/2018; phạm pháp hình sự tăng so với
năm 2017; hoạt động băng nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê ngày
càng di n biến phức tạp nhưng chưa được giải quyết triệt để. Công tác giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo chưa đạt yêu cầu đề ra, nhiều trường hợp chưa thực hiện đúng
quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại; chất lượng tham mưu của một
số đơn vị còn hạn chế, cá biệt có trường hợp thực hiện chiếu lệ, mang tính đối phó,
làm cho hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố chưa cao. Ý thức
chấp hành của một số người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa tốt, đã gây ảnh
hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố.
PHẦN THỨ HAI
Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
A. Mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của người
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đứng đầu các các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến phường, xã đảm bảo hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Khai thác, s dụng có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế
của địa phương nhằm phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế
với đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh; cải thiện và nâng cao đời sống
vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh việc lập lại trật
tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu, kịp thời x lý khi có thiên tai xảy ra.
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
1. Giá trị sản xuất:
+ Dịch vụ - thương mại: Tốc độ tăng trưởng trên 11%.
+ Công nghiệp – xây dựng: Tốc độ tăng trưởng trên 3%
+ Nông - lâm - thủy sản: Tốc độ tăng trưởng giảm.
2. Thu ngân sách: Hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh (1.100 tỷ đồng) và chỉ tiêu
phấn đấu của thành phố (1.120 tỷ đồng).
3. Sản lượng khai thác hải sản: 57.600 tấn.
4. Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ ba: 0,1%.
5. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: đạt 99%.
6. Giảm hộ nghèo: 0,03% (30 hộ).
7. Giải quyết việc làm: 9.500 lao động.
8. Giao quân: đạt chỉ tiêu tỉnh giao.
B. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp:
I. Nhiệm vụ:
1. Trên lĩnh vực kinh tế:
1.1 Lĩnh vực dịch vụ du lịch: Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
Phan Thiết. Duy trì, giữ vững và phát triển thương hiệu du lịch khu vực Hàm Tiến –
Mũi Né. Tập trung giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực
phẩm, an ninh trật tự và công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển ở các khu, điểm du lịch.
1.2 Lĩnh vực thương mại: Đôn đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư công
trình chợ Phú Tài và chợ Đức Long; triển khai nâng cấp công trình chợ Tiến Lợi và
theo d i tình hình hoạt động kinh doanh tại chợ Tiến Thành. Tiếp tục phối hợp với các
ngành chức năng thực hiện lộ trình di dời các c a hàng xăng dầu theo Kế hoạch của
UBND tỉnh; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo sự bình
ổn giá cả, thông thoáng trong lưu thông mua bán hàng hóa, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán năm 2019.
1.3 Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục theo d i tình hình
sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tạo điều kiện khuyến khích
đa dạng hóa các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện lộ trình di dời
các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhi m môi trường ra khỏi khu dân cư theo kế
hoạch. Theo d i tình hình đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp.
1.4 Lĩnh vực thủy sản: Tiếp tục theo d i tình hình nuôi trồng, khai thác và bảo
vệ nguồn lợi thủy sản; hoạt động của các cơ sở tàu đóng s a tàu thuyền. Phối hợp
triển khai đăng kiểm hàng năm cho tàu cá có công suất trên 20cv. Chỉ đạo x lý kiên
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quyết việc tháo dỡ các lồng bè nuôi hải sản trái phép trên vùng biển Phan Thiết.
1.5 Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Theo d i tình hình sản xuất các loại cây trồng
và thực hiện công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất rẫy và đất ruộng. Theo
d i tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng, nhất là bệnh đốm nâu hại thanh long.
Tăng cường ứng dụng thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất mới trên cây trồng
và vật nuôi.
Quản lý tốt hoạt động giết mổ và phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng năm 2019.
1.6 Công tác xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra trong năm 2019; kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.
1.7 Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Chủ động theo
d i 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 x lý. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
1.8 Về khoa học công nghệ: Triển khai và theo d i tiến độ thực hiện các nhiệm
vụ khoa học và công nghệ năm 2019. 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
t Phan Thiết.
1.9 Công tác thu - chi ngân sách: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu
ngân sách năm 2018, phân khai thu, chi ngân sách năm 2019. Nắm chắc di n biến tình
hình thu ngay từ đầu năm, qua đó đề ra các giải pháp thu đạt hiệu quả. Chỉ đạo khai
thác tốt các nguồn thu; tăng cường kiểm tra chống thất thu và x lý nợ đọng về thuế;
phấn đấu đạt chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao năm 2019 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; tăng cường công tác kiểm soát chi, nhất là đối với các đơn vị sự
nghiệp, đơn vị phường, xã; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và quy chế tự
kiểm tra nội bộ tại các đơn vị s dụng ngân sách nhà nước.
1.10 Công tác đầu tư phát triển: Tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2018. Tổ chức Hội nghị phân khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; tập trung
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Tăng cường quản lý đầu tư
công theo Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-Cp ngày 10/9/2015 của Chính
phủ. Tổ chức kiểm soát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020,
kế hoạch đầu tư công năm 2019 để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thanh toán hết vốn kế
hoạch trong năm.
Triển khai thực hiện các công trình Nhà nước hỗ trợ đầu tư, các công trình theo
đề án giao thông nông thôn theo kế hoạch. Tăng cường công tác đền bù, giải phóng
mặt bằng, để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm, bức xúc. Tiếp tục
thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn và hình thức đầu tư trên địa bàn.

1.11 Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế quản lý đô thị, Quy chế phối hợp x lý vi
phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
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trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, x lý vi phạm trong l nh vực xây
dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên và môi trường. Tiếp tục chấn chỉnh nâng
cao hiệu quả hoạt động của Tổ quản lý trật tự đô thị các phường, xã.
Triển khai thực hiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn đảm bảo đúng
tiến độ theo lộ trình đã đề ra.
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền s dụng đất
theo Dự án 920; hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai. Tiếp tục chỉ đạo rà soát
để giải quyết các tồn tại đối với các dự án đã đưa ra khỏi quy hoạch hoặc đã có quyết
định điều chỉnh.
- Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích đô thị;
tập trung giải quyết tình trạng ô nhi m môi trường, tăng cường x lý tình trạng xả rác
thải không đúng nơi quy định; thường xuyên khơi thông cống rãnh nhằm hạn chế tình
trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn.
2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:
2.1 Lĩnh vực văn hóa - thể dục thể thao: Tăng cường công tác thông tin tuyên
truyền, cổ động và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày
l lớn và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao chất lượng phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác
phòng, chống bạo lực gia đình; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên l nh vực văn hóa,
thể dục thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh trong l nh
vực văn hóa, thông tin và truyền thông; x lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2.2 Lĩnh vực giáo dục: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
Tăng cường thực hiện vận động học sinh bỏ học ra lớp; duy trì các lớp phổ cập giáo
dục THCS. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.
Thực hiện đầu tư xây dựng trường Tiểu học đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học 02
buổi/ ngày.
2.3 Lĩnh vực y tế: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; duy trì các
phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch
bệnh, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; tăng cường công tác phòng, chống và
giám sát dịch tể các bệnh nguy hiểm, kịp thời phát hiện và dập tắt mầm bệnh khi mới
xảy ra. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe nhân dân. Triển khai và thực hiện tốt chính sách BHYT trong các cơ sở khám
chữa bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để
xảy ra ngộ độc thực phẩm; tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động các cơ sở hành
nghề y dược tư nhân trên địa bàn.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, vận động người
dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu năm 2019, nhất là ở các xã xây dựng nông thôn mới.
2.4 Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế: Thực hiện đầy đủ, kịp thời
chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối
tượng và người lao động. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được giao.
2.5 Lĩnh vực chính sách xã hội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách,
chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định. Hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ Đền
ơn đáp ngh a năm 2019. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, s a chữa nhà ở cho hộ
nghèo và hoàn thành chương trình giảm nghèo năm 2019. Tiếp tục tạo điều kiện giải
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quyết việc làm cho người lao động và quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn,
lao động nữ, người khuyết tật năm 2019. 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”.
3. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
3.1 Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương:
- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu xây dựng lực lượng, huấn luyện,
giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2019. Triển khai thực hiện các bước tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn theo Nghị định
số 77/NĐ_CP của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực thành phố vững chắc; tổ
chức di n tập khu vực phòng thủ cùng với tỉnh đạt kết quả.
3.2 Lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội:
- Chủ động triển khai công tác nắm tình hình, dự báo tốt và chỉ đạo giải quyết
kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, không để kẻ địch,
phần t xấu lợi dụng kích động, biểu tình, gây rối; không để xảy ra điểm nóng. 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. Phấn đấu không để tội
phạm gia tăng và hình thành băng ổ nhóm.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường kiểm tra,
quản lý lưu trú, 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 x lý nghiêm các quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố có vi phạm. Không để xảy ra tình trạng đua xe
trái phép, sắp xếp lại trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.
4. Quản lý hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
4.1 Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 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 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. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định
và đảm bảo chất lượng.
4.2 Công tác phòng, chống tham nhũng:
Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Chấn chỉnh công tác công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Thực
hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch; tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra và tự kiểm tra của các đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các
biểu hiện liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.
4.3 Công tác cải cách tư pháp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
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
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pháp lý cho nhân dân các phường, xã. Tổ chức tập huấn các Luật mới và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Phấn đấu hoàn thành Chương trình công tác tư pháp năm
2019 theo phê duyệt.
4.4 Công tác xây dựng chính quyền:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phòng, ban, đơn vị,
phường, xã theo Đề án vị trí việc làm. 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; x lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành
vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành quản
lý của các cơ quan, đơn vị, phường, xã.
4.5 Công tác giải quyết hồ sơ hành chính:
Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một c a”
và “Một c a liên thông”. Tập trung giải quyết hồ sơ hành chính đạt hiệu quả cao nhất.
II. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019:
1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các l nh vực. Nâng cao
hiệu quả quản lý Nhà nước trên l nh vực quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn
xã hội. Phát hiện và x lý kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là tình trạng tụ tập
đông người để khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự; kiên quyết không để xảy ra điểm
nóng, gây mất ổn định về an ninh chính trị.
2. Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài
nguyên, khoáng sản. Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, chống thất thoát và
lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, bức
xúc, các công trình thật sự cần thiết, không đầu tư dàn trải.
3. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan chuyên môn và
UBND phường, xã; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Kiện toàn tổ chức bộ
máy các phòng, ban, đơn vị, phường, xã đúng lộ trình theo Đề án vị trí việc làm
của tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Thực
hiện tốt mô hình “một c a”, “một c a liên thông” hiện đại cấp thành phố. Tăng cường
kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
5. Xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thúc đẩy các dịch vụ công phục vụ
tốt nhất các yêu cầu phát triển của xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nhất là
trong các l nh vực: quản lý đất đai, đầu tư XDCB, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước.
6. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính
nhà nước các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày
01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc,
ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 30CT/TU ngày 08/01/2013 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
sinh hoạt, công tác, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí.
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7. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để
nâng cao hiệu lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.
Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn
thành phố Phan Thiết. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 7
xem xét, cho ý kiến./.
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