
 

 

 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 111-KH/TU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ  

tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận 

----- 
 

Thực hiện Thông báo số 289/TB-VPCP, ngày 19/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm 

việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận (viết tắt là Thông báo số 289/TB-

VPCP); Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) ban hành Kế hoạch lãnh đạo thực 

hiện Thông báo số 289/TB-VPCP như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông 

báo số 289/TB-VPCP. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành triển khai công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo và hiệu quả; đẩy mạnh tổ chức triển 

khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã xác định 

trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV. 

- Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, tinh thần tự lực, tự 

cường của quê hương Bình Thuận. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới 

mô hình tăng trưởng, huy động mọi nguồn lực phát triển tỉnh Bình Thuận theo 

hướng xanh, bền vững, trong đó tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế là du lịch, 

công nghiệp và nông nghiệp. Đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận sẽ tự cân đối được 

ngân sách, phấn đấu về đích trước một năm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và 06 Nghị quyết 

chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an 

ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội.  

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là 

Thường trực Tỉnh ủy. 

- Cơ quan thực hiện: Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn Thanh niên, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.   

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và thường xuyên. 
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2. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và thường xuyên. 

3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

Thông báo Kết luận số 289/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Cơ quan thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các ban của Tỉnh 

ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và thường xuyên. 

4. Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 289/TB-VPCP, trong đó lưu ý thực hiện có hiệu quả 

các nội dung sau: 

4.1. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tự cân đối ngân sách tỉnh năm 

2025, phấn đấu về đích trước một năm.   

- Thời gian hoàn thành: Xây dựng, triển khai thực hiện từ quý I/2023. 

4.2. Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các bước thành lập Khu công nghệ cao và Khu 

kinh tế ven biển trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành Quy hoạch và trình Hội đồng thẩm định 

Quy hoạch trong quý IV/2022. Xây dựng Đề án Khu kinh tế ven biển và Khu công 

nghệ cao, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2023. 

4.3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết và đầu tư 

cảng biển du lịch (trong đó lưu ý, Nhà đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết 

hạng mục hàng không dân dụng phải được lựa chọn công khai, minh bạch, đúng 

quy định, phấn đấu khởi công chậm nhất trong quý II/2023). 

4.4. Xây dựng phương án mở rộng thành phố Phan Thiết và định hướng quy 

hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết. 

- Thời gian hoàn thành: Xây dựng Đề án mở rộng thành phố Phan Thiết 

đúng theo quy định của pháp luật, phấn đấu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý 

kiến trong năm 2023. 
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4.5. Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến dự án hồ 

La Ngà 3 để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.    

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2023. 

4.6. Ban hành, triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, 

trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định; bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân 

dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.   

- Thời gian hoàn thành: Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến Đề án phát 

triển ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vào quý 

II/2023. Các nhiệm vụ khác thực hiện thường xuyên. 

4.7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng cải cách hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phân cấp, 

phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm 

soát quyền lực và phân bổ nguồn lực. 

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên. 

4.8. Phối hợp với các cơ quan Trung ương, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các 

kiến nghị của tỉnh Bình Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến tại Thông 

báo số 289/TB-VPCP(1). 

- Thời gian hoàn thành: Từ quý IV/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt và triển khai thực 

hiện có hiệu quả Thông báo số 289/TB-VPCP và nội dung Kế hoạch này; triển 

khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể 

hóa nội dung Kế hoạch này thành các chương trình, kế hoạch, đề án… để tổ chức thực 

hiện; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết 

quả, định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe để cho ý kiến. 

                                           
(1) Về (1) dự án nâng cấp, mở rộng 02 tuyến Quốc lộ (QL28 và QL55); (2) dự án tỉnh lộ ĐT.711; (3) việc thành lập 

Khu công nghệ cao và Khu kinh tế ven biển; (4) về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đột phá cho điện gió ngoài 

khơi gắn với Chiến lược biển Việt Nam; (5) tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện 

VIII; (6) đầu tư phát triển hạ tầng điện; (7) giải quyết vướng mắc Dư án hồ La Ngà 3; (8) đề nghị hỗ trợ tỉnh đầu tư 

hạ tầng nghế cá từ nguồn thu dầu khí; (9) việc đầu tư xây dựng công trình Kè phía Bắc Đảo Phú Quý và hồ chứa 

nước ngọt huyện Phú Quý; (10) đầu tư nâng cấp Sân bay Phú Quý phục vụ yêu cầu tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và xử 

lý tình huống phát sinh về quốc phòng – an ninh trên biển; (11) xây dựng đảo Phú Quý trở thành trung tâm khai 

thác, dịch vụ hậu cần nghề cá và trung tâm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển tại khu vực Nam Trung bộ; (12) quy 

hoạch khu vực dự trữ khoáng titan; (13) việc chỉ đạo các nhà máy của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đẩy nhanh tiến 

độ tiêu thụ lượng tro, xỉ; (14) dự án và bố trí vốn thực hiện dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng 

ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 
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3. Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu phạm vi, ranh 

giới mở rộng thành phố Phan Thiết; lấy ý kiến nhân dân; xây dựng Đề án mở rộng 

thành phố Phan Thiết. Triển khai thực hiện đầu năm 2023 và phấn đấu trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong năm 2023./. 

 

Nơi nhận:      

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và  

   các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 
 

 

Dương Văn An 
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