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A. VỀ KẾT CẤU, BỐ CỤC VÀ CHỦ ĐỀ CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 

Đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp và đầy đủ của báo cáo chính trị, những 

nội dung cần điều chỉnh và nêu lý do.  

B. VỀ NỘI DUNG 

1. Về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Đề nghị cho ý kiến về: 

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 

những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; nhất là nhận định “Năm năm qua, Đảng 

bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều kết quả tích cực về mọi mặt. Kinh tế - xã hội phát triển, 

quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội căn bản 

được giữ vững; tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết 

toàn dân được tăng cường; đời sống nhân dân được nâng lên.  

- Ưu điểm, khuyết điểm, những nguyên nhân và 4 bài học kinh nghiệm.  

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển 5 năm (2020-2025) 

2.1- Về mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu 

Đề nghị cho ý kiến về: 

- Dự báo tình hình trong 05 năm tới. 

- Mục tiêu chung trong 5 năm tới: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết 

toàn dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử 

dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 

trụ cột: (i) Công nghiệp (năng lượng, chế biến); (ii) du lịch, thể thao biển; (iii) nông 
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nghiệp ứng dụng công nghệ cao; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu 

trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ đầu tư lớn, người tài và người giàu đưa tỉnh 

Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững.” 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 

ninh, xây dựng Đảng trong 5 năm tới. 

2.2- Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Đề nghị cho ý kiến về: 

- Nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

tiến bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh 

tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung phát triển 3 trụ cột: (i) Công 

nghiệp (năng lượng, chế biến); (ii) du lịch biển, thể thao biển; (iii) nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

- Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế. 

- Nhiệm vụ và giải pháp huy động, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội thiết yếu tạo động lực phát triển nhanh kinh tế trong thời gian tới 

- Nhiệm vụ và giải pháp phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục – đào tạo, 

khoa học – công nghệ, nhất là trong bối cảnh thế giới đang phát triển nhanh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa – thể thảo, 

thông tin – truyền thông, các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời 

sống nhân dân. 

- Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

chủ động ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. 

- Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới 

phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của các cơ quan nhà 

nước các cấp và các cơ quan tư pháp; trong đó, phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người 

dân đối với sự phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm trên 85%. 
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- Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng – an  ninh, xây 

dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng 

đảng viên; sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ ngày càng tinh gọn. 

- Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội, các hội quần chúng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

3. Về 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 

Đề nghị cho ý kiến về 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá  cần tập trung 

thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của tỉnh; những nội dung cần bổ sung, điều 

chỉnh. 

------ 


