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Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019
I. Trên lĩnh vực kinh tế:
Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết đạt 2.350.000 lượt,
tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó có 270.000 lượt khách nước ngoài, tăng 9,44%
so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 8% 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.
Thị trường 6 tháng đầu năm ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng
loại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng đầu
cơ, găm hàng, tăng giá. Hoạt động chợ Tết Kỷ Hợi năm 2019 bảo đảm an toàn,
việc bố trí quầy, ô phù hợp, đường đi lại thông thoáng, tạo thuận lợi cho nhân dân
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 và chủ
động triển khai, nh t là trong dịp L , Tết.
kiểm tra x l 24 trường hợp vi phạm
trong lĩnh vực thương mại, với số tiền phạt là 128.385.000 đồng. Kim ngạch xu t
khẩu hàng hóa ước đạt 70,08 triệu USD, đạt 47,7% kế hoạch năm.
Việc đầu tư nâng c p, xây dựng các chợ phường, x được tập trung chỉ đạo
thực hiện: Chợ Phú Tài đ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chợ ức Long
đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế; chợ Thanh Hải đang lập thủ tục xin giao đ t xây
dựng chợ.
Sản lượng hải sản khai thác 24.650 t n, đạt 42,50% kế hoạch năm và bằng
101,5% so với cùng kỳ. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
đ x phạt 13 vụ tàu thuyền vi phạm, với tổng tiền phạt gần 62,5 triệu đồng.
Diện tích gieo trồng cây hàng năm 90 ha, đạt 24,6% kế hoạch và bằng
55,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thanh long 11.657 t n; sản lượng hạt điều 39,76
t n, đạt 39,8% kế hoạch và bằng 49,7% so với cùng kỳ. Diện tích thanh long hiện
có 531 ha. Không có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng.
6 tháng đầu năm toàn thành phố đạt 69/76 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
(giảm 07 tiêu chí so với cuối năm 2018); trong đó, x Thiện Nghiệp đạt 17/19 tiêu
chí, x Phong Nẫm đạt 17/19 tiêu chí, x Tiến Lợi 17/19 tiêu chí và x Tiến Thành
18/19 tiêu chí. UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND 04 x
ra sức, ph n đ u duy trì, giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí đ đạt, hoàn thành 19
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tiêu chí nông thôn mới, ph n đ u hoàn thành nhiệm vụ “Thành phố Phan Thiết hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở 4 x ” năm 2019.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết
đ được củng cố, kiện toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị, địa
phương tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. ến nay, có 09/18 phường, x tổ chức tổng
kết và có báo cáo tổng kết.
Về thu – chi ngân sách: ớc thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 950 tỷ đồng, đạt
86,4% dự toán pháp lệnh, đạt 84,8% dự toán ph n đ u và tăng 53,1% so với cùng kỳ.
ớc chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 347,679 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch.
Tổng nguồn vốn đầu tư công được giao và phân bổ năm 2019 là 126,218 tỷ
đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn xổ số kiến thiết của tỉnh kế
hoạch giao là 53,888 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn ngân sách tỉnh
hỗ trợ kế hoạch giao là 72,33 tỷ đồng. ớc khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm là
72,71 tỷ đồng; giá trị thanh toán giải ngân là 91,78 tỷ đồng, đạt 72,72% kế hoạch.
Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh và vốn xổ số kiến thiết, giá trị thanh toán giải ngân
là 40,66 tỷ đồng, đạt 75,46% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn
tỉnh giao, giá trị thanh toán giải ngân là 51,12 tỷ đồng, đạt 70,68% kế hoạch.
Về công tác quản l đô thị, tài nguyên và môi trường: UBND thành phố đ
trình Sở Xây dựng thẩm định ồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040. ang trình Sở Xây dựng thẩm
định đồ án Quy hoạch phân khu 03 phường Phú Trinh, Phú Thủy, Thanh Hải và đồ
án Quy hoạch phân khu 02 phường Bình Hưng, Hưng Long. UBND thành phố đ
ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán đồ án Quy hoạch phân khu
phường Phú Tài và phường Xuân An.
Ban hành Kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn thành phố. Tập
trung chỉ đạo triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường trên t t
cả các tuyến đường thuộc thành phố; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường
kiểm tra x l nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn
thành phố. Tăng cường công tác quản l đ t đai, tài nguyên khoáng sản và môi
trường trên địa bàn thành phố.
Công tác c p gi y chứng nhận quyền s dụng đ t được 114,9 ha đạt 114,9%
so với chỉ tiêu c p Gi y chứng nhận năm 2019 (tính cả diện tích c p Gi y chứng
nhận theo dự án 920); công tác thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được
thực hiện đạt tiến độ đề ra; công tác điều chỉnh quy hoạch s dụng đ t, kế hoạch s
dụng đ t, tham mưu giải quyết việc s dụng đ t của các dự án, công trình… được
giải quyết đảm bảo tiến độ đề ra
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự
án, công trình trên địa bàn, nh t là công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố.
giải quyết 374 hồ sơ bồi thường thuộc 09 dự án, công trình trên địa bàn.
Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường được tập trung
triển khai như: Di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu; công tác kiểm tra, x l các
hành vi ô nhi m môi trường; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ
môi trường được thực hiện đa dạng, thiết thực. Xây dựng và triển khai Kế hoạch
hưởng ứng các sự kiện môi trường như: Tuần l Biển, hải đảo Việt Nam; Ngày Môi
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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:
Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy và học năm học 2018 – 2019. Ch t
lượng giáo dục được duy trì, cụ thể: C p tiểu học không có học sinh bỏ học; 100%
học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh bỏ học c p Trung
học cơ sở là 0,52% (không tăng, không giảm); học sinh lên lớp thẳng đạt 94% (tăng
0,15% so với năm học trước); học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,9% (tăng 0,2% so
với năm học trước). Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2018.
6 tháng đầu năm không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, riêng bệnh sốt xu t
huyết tăng 87 ca (121/34 ca), không có t vong. Số lượt người đến khám và điều trị
bệnh tại các cơ sở y tế là 108.008 lượt (giảm 51.063 lượt so với cùng kỳ), số bệnh
nhân điều trị nội trú 3.844 lượt (tăng 343 lượt so với cùng kỳ); số lượt người đến
khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt 1.634 lượt. Dự kiến số người tham gia BHYT 6
tháng đầu năm 2019 là 180.080 người, chiếm tỉ lệ 78,25% người dân có thẻ BHYT,
ước đạt 92,53% kế hoạch UBND tỉnh giao (84,57% người dân có thẻ BHYT).
Công tác quản l ch t lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng; 6 tháng
đầu năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm
2019; Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc “ ề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố năm
2019; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm
2019.
Vận động Quỹ
80% kế hoạch năm.

ền ơn đáp nghĩa được 440.486.000/550.000.000 đồng, đạt

Sáu tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 4.319/9.500 lao động, đạt 45,5%
kế hoạch.
III. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tổ chức thành công Hội trại Tòng quân và L giao, nhận quân năm 2019 (đạt
100% chỉ tiêu tỉnh giao). Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác giáo dục
quốc phòng và an ninh; công tác phòng không nhân dân và công tác tuyển quân năm
2019. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh; Hội đồng Nghĩa
vụ quân sự; Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và Ban Chỉ đạo Xây dựng, hoạt động
khu vực phòng thủ thành phố;… Triển khai các bước công tác tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ năm 2020 theo kế hoạch.
Triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm t n công tr n áp tội phạm bảo vệ
an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các ngày l , kỷ niệm. Giải quyết có hiệu quả
các v n đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực công tác an ninh, nh t là trong tôn giáo,
khiếu kiện. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Sáu tháng đầu năm
xảy ra 116 vụ phạm pháp hình sự (giảm 01 vụ so với cùng kỳ); trong đó, án r t
nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 04 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ).
điều tra làm rõ 102/116 vụ (trong đó có 04/04 vụ án r t nghiêm trọng và đặc biệt
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nghiêm trọng), đạt tỷ lệ 87,93%. Bắt 54 đối tượng, thu hồi tài sản. Tai nạn giao
thông và va chạm giao thông (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 06/5/2019) trên địa bàn
thành phố xảy ra 57 vụ, làm chết 21 người người, bị thương 50 người. So với cùng
kỳ năm 2018 giảm 15 vụ, tăng 02 người chết và giảm 27 người bị thương.
IV. Quản lý hành chính Nhà nước và phòng, chống tham nhũng:
Công tác tiếp công dân được duy trì theo đúng quy định pháp luật, 6 tháng đầu
năm thành phố đ tiếp 439 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị,
trong đó: Tiếp công dân thường xuyên là 252 lượt người, tiếp công dân định kỳ của
l nh đạo thành phố là 177 lượt người. Tổng số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND thành phố tính đến nay là 83 đơn, gồm 82 đơn khiếu nại và 01 đơn tố
cáo; trong đó năm 2018 chuyển sang 37 đơn (có 01 đơn tố cáo).
giải quyết 45/83
đơn, đạt tỷ lệ 54,21%; đang xin kiến tỉnh 05 vụ, đ có báo cáo kết quả xác minh
của cơ quan chức năng 10 vụ, 22 vụ đang xác minh.
UBND thành phố đ ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2019; chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày
18/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng,
l ng phí năm 2019 và ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
năm 2019 của Thanh tra thành phố. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định
về công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, quản l 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.
V. Công tác cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện trên lĩnh vực tư pháp; tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phê duyệt “Chương trình công tác năm 2019” của
Phòng Tư pháp thành phố.
- Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật An ninh
mạng năm 2018. Phối hợp với Sở Tư pháp tập hu n nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ
sở; kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật Hòa giải viên năm 2019. Thực hiện tốt công
tác giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực hộ tịch.
VI. Công tác xây dựng chính quyền:
1. Công tác tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ:
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, ban, phường, x theo
ề án vị trí việc làm của tỉnh. 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 l nh đạo
năm 2019; kế hoạch điều động giáo viên trên địa bàn thành phố. Phân bổ biên chế
hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/N -CP của
Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và phân bổ chỉ tiêu
biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo đối với các trường học trực thuộc. Hoàn
thành việc ch m điểm, phân loại, xếp loại, đánh giá đối với hoạt động của các cơ
quan chuyên môn và UBND các phường, x năm 2018.
- Bổ nhiệm lại 05 trường hợp; điều động và bổ nhiệm 06 trường hợp; thông
báo nghỉ hưu 17 trường hợp và đ có quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi 13
trường hợp (tính đến ngày 13/6/2019).
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- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo bầu c trực tiếp Trưởng, Phó
Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông báo phân công nhiệm vụ, phụ
trách địa bàn của các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Hướng dẫn các phường, x tổ
chức triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát
động k kết giao ước thi đua năm 2019.
Năm 2018, UBND thành phố công nhận 38 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể
lao động tiên tiến”; 15 “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 333 cá nhân và 228 chiến sỹ “Lao
động tiên tiến”. Tặng Gi y khen cho 08 tập thể và 124 cá nhân. Khen thưởng
chuyên đề cho 42 tập thể và 40 cá nhân; khen thưởng đột xu t 03 trường hợp.
Ngoài ra, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể; tặng bằng khen cho 04
tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xu t sắc” cho 11 tập thể. ề nghị tặng
thưởng Huân chương Lao động Hạng 2 cho 01 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Văn thư – Lưu trữ” giai đoạn 2011 – 2018 cho 01 cá nhân; Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải Việt Nam” cho 03 cá nhân.
- Kiểm điểm, kỷ luật: Phê bình rút kinh nghiệm 06 trường hợp; khiển trách
01 trường hợp.
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính:
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và kế hoạch tuyên truyền
cải cách thủ tục hành chính năm 2019. Công tác cải cách thủ tục 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 6 tháng đầu năm 2019 tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố: Tổng số hồ sơ đ tiếp nhận và năm
trước chuyển sang là 16.690 hồ sơ các loại (năm 2018 chuyển sang 225 hồ sơ).
giải quyết 16.186 hồ sơ (tỷ lệ 96,98%), trong đó: giải quyết đúng h n 15.967 hồ sơ
(tỷ lệ 95,67%), tr h n 219 hồ sơ (tỷ lệ 1,31%); đang giải quyết 504 hồ sơ (tỷ lệ
3,02%), có 101 hồ sơ đ tr h n (tỷ lệ 0,61%).
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:
- Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, bức xúc, công trình giao thông
nông thôn, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư của tỉnh, thành phố còn chậm;
việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án còn
lúng túng, thiếu chủ động. Tiến độ đầu tư, nâng c p các chợ phường, x chậm,
không đạt kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới vẫn khó khăn. Tình trạng
giăng bẫy tôm hùm con trên biển vẫn còn xảy ra chưa được giải quyết triệt để.
- Quản l nhà nước về quy hoạch, đ t đai, xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều
hạn chế, yếu kém; tình trạng l n chiếm đ t công, xây dựng sai phép, không phép,
l n chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh còn xảy ra ở nhiều nơi, tình trạng ô
nhi m môi trường, xả rác thải không đúng nơi quy định nhưng x l chưa kiên
quyết, triệt để; tiến độ điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch phân
khu, chỉnh trang đô thị, quy hoạch và kế hoạch s dụng đ t còn quá chậm. X l
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các cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư chưa di dời hoặc “biến tướng” thiếu
kiên quyết, để kéo dài.
- X hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao vẫn còn khó
khăn; cơ sở vật ch t, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số nơi còn thiếu thốn.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn th p.
- An ninh chính trị, trật tự an toàn x hội có mặt còn di n biến phức tạp, nh t là
tệ nạn x hội, tệ nạn ma túy, tín dụng “đen”; tai nạn giao thông tuy giảm về số vụ, số
người bị thương nhưng tăng số người chết. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy có
cố gắng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, một số vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài.
PHẦN THỨ HAI
Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019
I. Trên lĩnh vực kinh tế:
Tiếp tục triển khai Quyết định số 1772/Q -TTg ngày 20/12/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia
Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030. Tiếp tục phối hợp cùng các ngành của tỉnh rà soát, tập trung giải quyết các v n
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.
ẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các chợ Tiến Lợi (bao gồm cả siêu thị
mini), Thanh Hải, Phú Tài và ức Long. Tiếp tục kiến nghị tỉnh cho chủ trương di
dời các chợ: Chợ ồn, Chợ Gò, Chợ Phường về khu vực Bến xe Bắc. 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.
Tiếp tục theo dõi tình hình sản xu t của các thuyền nghề; tình hình hoạt
động của các cơ sở tàu đóng s a tàu thuyền; triển khai tốt các biện pháp chống
khai thác b t hợp pháp. Chỉ đạo x l , tháo dỡ bẫy tôm hùm con đặt trên vùng biển
các phường, x thuộc thành phố Phan Thiết và các lồng bè nuôi hải sản trái phép
trên vùng biển Mũi Né.
Theo dõi tình hình sản xu t các loại cây trồng và thực hiện công tác chuyển
dịch cơ c u cây trồng trên đ t rẫy và đ t ruộng. Theo dõi tình hình dịch bệnh trên
các loại cây trồng và vật nuôi, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đốm
nâu trên cây thanh long. Quản l tốt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa
bàn, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi, kịp thời x
l dập tắt mầm bệnh khi phát hiện. Tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống
cháy rừng trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục theo dõi tình hình sản xu t công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên
địa bàn; thực hiện di dời các cơ sở sản xu t công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch
vụ gây ô nhi m môi trường theo lộ trình; phối hợp tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm
triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Mũi Né. X l dứt
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điểm các cơ sở thu mua phế liệu còn trong nội thành, không ch p hành di dời ra
ngoại thành. Phối hợp triển khai công tác khuyến công 2019.
Thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, nh t là biển xâm thực. Chủ động theo dõi tình hình thời
tiết trên địa bàn, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở do biển xâm thực để kịp
thời có phương án x l . Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước, nâng cao ch t lượng Trang thông tin điện t 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; ph n đ u đạt chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao năm 2019 và chỉ tiêu ph n
đ u 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.
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình trọng
điểm, công trình bức xúc, công trình giao thông nông thôn, công trình Nhà nước hỗ
trợ vốn của tỉnh, của thành phố trong kế hoạch năm 2019. Tiếp tục thực hiện đa dạng
hóa các nguồn vốn và hình thức đầu tư trên địa bàn.
Tập trung chỉ đạo ch n chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l nhà nước
về quy hoạch, đ t đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, x l nghiêm, kiên
quyết các trường hợp vi phạm. Hoàn thành các đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa
bàn theo kế hoạch đề ra.
Tăng cường kiểm tra, ch n chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác giải
quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đ t đai, nh t là công tác c p mới Gi y chứng
nhận quyền s dụng đ t và xem xét cho phép chuyển mục đích s dụng đ t trên địa
bàn; x l nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đ t đai, tài nguyên khoáng
sản và môi trường. Hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đ t đai năm 2019.
II. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Tiếp tục nâng cao ch t lượng giáo dục cho học sinh. Chỉ đạo tổ chức tốt các
hoạt động cho học sinh trong dịp hè năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học
2018 – 2019 và L khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; duy trì, củng cố các
phường, x 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 ch t 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 và vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện
ph n đ u đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp tục 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 l hoạt động các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.
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. Tổ chức tốt L hội Trung thu năm 2019.
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Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ cho các đối tượng theo
đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch vận động Quỹ ền ơn đáp nghĩa năm 2019.
Ph n đ u hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019. Tiếp tục xây dựng x ,
phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Thực hiện tốt công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em gắn với xây dựng “xã, phường phù hợp với trẻ em” và thực
hiện Dự án “Hỗ trợ các biện pháp nhằm cải thiện tình hình lao động trẻ em tại
một số phường, xã của thành phố Phan Thiết” do Tổ chức Ter Des Hommes ức
tài trợ giai đoạn 2019 – 2024; Dự án “Phòng, chống nạn buôn bán người” do tổ
chức DASATT (Ireland) tài trợ. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày
Thương binh liệt sĩ.
III. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng
đầu năm; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm
2019 theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ năm 2020. Thực hiện tốt công tác đăng k , quản l lực lượng,
phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 30/2010/N -CP, Nghị định số
130/2015/N -CP của Chính phủ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các phương án
sẵn sàng chiến đ u cho phù hợp với tình hình mới, nh t là phương án A2; tổ chức tốt
di n tập phòng thủ thành phố và phường, x năm 2019.
Nâng cao hiệu quả quản l nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường quản l
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. ẩy mạnh phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa
cháy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, x l vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn
giao thông và trật tự đô thị. Ph n đ u không để tội phạm gia tăng và hình thành
băng ổ nhóm; kiềm chế tai nạn giao thông đến mức th p nh t.
X l kiên quyết, kịp thời, không để xảy ra điểm nóng m t an ninh trật tự trên
địa bàn; kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, ma tuý, tín dụng
đen... trên địa bàn.
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, ch n 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, nh t là đơn thư tồn đọng, kéo dài. Ph n đ u đạt tỷ lệ giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo theo quy định và đảm bảo ch t lượng, hạn chế đơn thư tr hạn.
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, l ng phí
gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm, ch n chỉnh tác phong, giờ gi c làm việc,
thức ch p hành trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nh t là
người đứng đầu từ thành phố đến phường, x ; x l 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 l cho nhân dân các phường, x . Tổ chức tập hu n các Luật mới và
các văn bản hướng dẫn thi hành. Ph n đ u hoàn thành Chương trình công tác tư
pháp năm 2019 đ được phê duyệt.
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Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phòng, ban, đơn vị, phường, x theo
ề án vị trí việc làm của tỉnh. Nâng cao năng lực quản l điều hành của UBND
thành phố và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến phường, x . Tăng cường kỷ
cương, kỷ luật hành chính; x l nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi
vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
ẩy 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. Thực hiện tốt các quy định về tuyển
dụng, s dụng và quản l cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước theo Nghị
định số 24/2010/N -CP của Chính phủ.
Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế
“Một c a” và “Một c a liên thông”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản l hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô
hình “một c a”, “một c a liên thông hiện đại” từ thành phố đến phường, x . Tập
trung giải quyết hồ sơ hành chính đạt hiệu quả cao nh t.
Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2019 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. UBND thành phố báo cáo trình Hội
đồng nhân dân thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, cho kiến./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH T;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT.Thành ủy, H ND thành phố;
- ại biểu H ND thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể tp;
- Các phòng, ban, phường, x ;
- L nh đạo và Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, QTM, QH T.
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