
 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII  

(nhiệm kỳ 2015 – 2020) 
--- 

A. Khái quát tình hình Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, với 503 tổ chức cơ sở 

đảng(1), gồm 237 đảng bộ cơ sở(2) và 266 chi bộ cơ sở, với hơn 29.000 đảng viên. 

B. Công tác quán triệt, chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội 

- Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW,  ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ngày 

12/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU về tổ chức 

đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển 

khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 03 đảng bộ 

trực thuộc tỉnh và 03 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm của tỉnh; thành lập 03 tổ chỉ 

đạo Đại hội điểm của tỉnh, 06 Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và 02 đoàn 

kiểm tra tình hình, kết quả chuẩn bị đại hội Đảng ở các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở; 

đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức đại hội Đảng các cấp. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

về kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh mở chuyên mục, chương trình tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, 

nhất là đối với các đại hội được chọn làm điểm của tỉnh; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, 

động viên các cấp, các ngành, địa phương ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; đẩy mạnh biểu dương, nhân rộng điển hình 

tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực. Từ đó, đã tạo ra không khí sôi nổi, 

phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh 

nhà về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền hướng về Đại hội; phát động thi đua yêu nước, lập thành tích chào 

mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đoàn viên, hội viên. Các cơ quan thông tin, tuyên 

truyền, văn hóa - nghệ thuật tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, 

thông tin, cổ động, tập trung các chuyên đề “tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp”; “Đảng 

trong cuộc sống hôm nay”..., triển khai các cụm áp phích, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và tại các hộ gia đình nhân dân nơi cư trú.  

                                                
1 (� )  Giảm 183 cơ sở đảng so với năm 2010 do sáp nhập, thành lập 20 đảng bộ khối Đảng, đoàn thể và đảng bộ khối chính quyền ở cấp huyện. 
2 (� )  Trong đó, có 2.255 chi bộ trực thuộc và 05 đảng bộ bộ phận, tăng 538 chi bộ trực thuộc so với năm 2010. 



 

 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã  chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan 

chức năng tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết, làm rõ và có kết luận 

cụ thể đối với những đơn thư phản ánh, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu dự Đại 

hội, nhất là đối với nhân sự dự kiến bầu vào cấp ủy khóa mới. 

C. Công tác chuẩn bị nhân sự, diễn biến đại hội và kết quả bầu cử 

1- Công tác chuẩn bị nhân sự  

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-

HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế 

hoạch số 131-KH/TU, ngày 30/12/2014 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ 

các bước theo quy trình, Tỉnh ủy (khóa XII) đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự 

giới thiệu để Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) và danh sách nhân 

sự bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIII); cụ thể như sau: 

- Số lượng Tỉnh ủy (khóa XIII) là 54 đồng chí(3), tại Đại hội bầu 50 đồng chí, 04 

đồng chí còn lại sẽ xem xét, bổ sung trong nhiệm kỳ vào thời điểm thích hợp. Danh sách 

nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Tỉnh uỷ (khoá XIII) là 57 đồng chí(4). Trong đó: 

* Về cơ cấu 3 độ tuổi: 

+ Dưới 40 tuổi: 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 7,01%; đúng 40 tuổi: 01 đồng chí, chiếm 

tỷ lệ 1,75%; 

+ Từ 41 - 50 tuổi: 17 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,82%;  

+ Trên 50 tuổi: 36 đồng chí, chiếm tỷ lệ 63,15%.  

+ Tuổi bình quân của nhân sự giới thiệu là 49,87; trẻ hơn 0,28 tuổi so với tuổi 

bình quân của Tỉnh ủy đương nhiệm đầu nhiệm kỳ (50,15 tuổi). Trong đó: 

* Nhân sự là nữ: 09 đồng chí, chiếm tỷ lệ 15,8%. 

* Nhân sự là người dân tộc thiểu số: 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 5,3 %. 

- Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là 18 

đồng chí (số dôi tỷ lệ là 12,5%; có 01 nữ là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 5,55%; 

có 01 đồng chí từ 40 tuổi trở xuống, chiếm tỷ lệ 5,55%). 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 11 đồng chí; danh sách nhân sự giới thiệu tham gia 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có 13 đồng chí, số dôi là 18,18%. 

                                                
3 (� )  51 đồng chí theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, 02 đồng chí theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW 
của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ do Trung ương luân chuyển về. 
4 (� )  số dôi tỷ lệ là 14%, tỷ lệ đổi mới là 43,86%. 



 

 

 - Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được phân 

bổ 15 đồng chí; danh sách nhân sự giới thiệu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đồng chí, số dôi là 13,33%.   

 Nhìn chung, công tác nhân sự Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy (khóa XIII) và nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan và dân chủ; thực hiện 

đúng, đầy đủ trình tự, quy trình theo yêu cầu và hướng dẫn của Trung ương; đã được 

các ban, ngành chức năng của Trung ương thẩm định và Bộ Chính trị thông qua. 

 2. Diễn biến Đại hội   

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII được tổ chức trong 03 

ngày, từ chiều ngày 12/10/2015 đến trưa ngày 15/10/2015 (có 01 phiên trù bị), tại Hội 

trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận.  

- Dự Đại hội có 349/349 đại biểu được triệu tập (gồm 53 đại biểu đương nhiên và 
296 đại biểu được bầu từ các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh). 

- Đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao, được sự ủy quyền và phân công của Bộ Chính trị, thay mặt 
Trung ương Đảng đã về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.  

- Việc bố trí nội dung, chương trình làm việc của Đại hội phù hợp, đảm bảo yêu 
cầu tập trung đều cho cả nội dung và công tác nhân sự. Các nội dung trình bày trong Đại 
hội đều được văn bản hóa. Các thành viên Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội; Ban 
Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban Kiểm phiếu đều được hướng dẫn, quán triệt trước và 
có phân công cụ thể nên điều hành khá thông suốt, linh hoạt, tạo được không khí dân 
chủ trong Đại hội. 

 - Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch (13 đồng chí), Đoàn Thư ký 
(03 đồng chí), Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (05 đồng chí); tiến hành quán triệt Nội 
quy, Quy chế làm việc, Thể lệ bầu cử, thông qua Chương trình Đại hội chính thức.  

 - Việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) khá sôi 
nổi. Việc thảo luận được bố trí xen kẽ với công tác nhân sự nên đại biểu có nhiều thời 
gian để thảo luận; các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị trước, nhiều ý kiến đóng góp 
có chất lượng, thể hiện ý thức trách nhiệm cao của đại biểu. 

3- Kết quả bầu cử  

 - Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo công tác nhân sự Tỉnh ủy khóa mới do Tỉnh ủy 
(khóa XII) chuẩn bị, Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 54 đồng chí; tại Đại hội bầu 50 đồng chí.  



 

 

Từng tổ đại biểu đã dành thời gian thảo luận và thống nhất cao với phương hướng 
nhân sự và danh sách nhân sự Tỉnh ủy (khóa XIII) do Tỉnh ủy (khóa XII) giới thiệu.  

Đại hội đã thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu; thực hiện ứng cử, đề cử tại 
các Tổ đại biểu, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử nên Đại hội đã biểu quyết danh 
sách bầu cử gồm 57  đồng chí (có số dôi 14%) để bầu 50 đồng chí.  

Đại hội bầu một lần đủ 50 đồng chí. Tuổi bình quân của Tỉnh ủy (khóa XIII) là 
50,26 tuổi (tuổi bình quân của Tỉnh ủy khóa XII là 50,13 tuổi); Tỉnh ủy viên là nữ 06 
đồng chí, chiếm tỷ lệ 12% (bằng nhiệm kỳ trước); Tỉnh ủy viên là cán bộ trẻ tuổi (từ 35 
- 40 tuổi) có 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 8% (tăng 4,23% so với nhiệm kỳ trước); Tỉnh ủy 
viên là người dân tộc thiểu số có 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 2% (giảm 1,77% so với nhiệm 
kỳ trước); Tỉnh ủy viên mới tham gia lần đầu 20 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40%. Trình độ 
các mặt của Tỉnh ủy viên (khóa XIII) đều nâng lên so với nhiệm kỳ trước(5).  

 Tại phiên họp đầu tiên, Tỉnh ủy (khóa XIII) đã biểu quyết số lượng Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) gồm 16 đồng chí; trước mắt, bầu 15 đồng chí, khuyết 
01 đồng chí, sẽ xem xét bầu bổ sung trong nhiệm kỳ vào thời điểm thích hợp.  

Kết quả, đã bầu được 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có 
01 đồng chí nữ và là người dân tộc thiểu số; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh 
ủy (khóa XII), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy (khóa XIII); 
03 đồng chí: Nguyễn Ngọc Hai, Huỳnh Thanh Cảnh, Dương Văn An được bầu làm Phó 
Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí (trong đó có 09 ủy viên 
chuyên trách và 02 ủy viên kiêm chức) và bầu đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIII). 

 Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
với 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Cơ cấu Đoàn đại biểu như sau: đại 
biểu là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh có 14 đồng chí (trong đó, khối Đảng: 07 đồng chí; 
khối chính quyền: 05 đồng chí; khối Mặt trận, đoàn thể: 02 đồng chí); đại biểu công tác 
ở huyện và cơ sở là 01 đồng chí. Trong số đại biểu trên có 02 cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi); 
01 cán bộ nữ; 01 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

D. Đại hội đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung cơ bản như sau: 

 I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015 và 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị đã 
trình Đại hội 

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015. 

Đại hội khẳng định: 

                                                
5 (� ) về chuyên môn 100% có trình độ đại học và trên đại học; 100% có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận 
chính trị.  
 



 

 

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 XII đạt được kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, 
tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá; hệ 
thống kết cấu hạ tầng thiết yếu đã và đang được tiếp tục đầu tư, nhất là hệ thống thủy lợi 
nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bộ mặt đô thị và nông thôn, cả vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục khởi sắc; đời sống nhân dân được cải thiện, các chính 
sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội thực hiện tốt hơn; quốc phòng 
được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. 
Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ; hệ thống chính trị ngày càng nâng dần 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động; dân chủ được phát huy, phong trào thi đua yêu nước được 
duy trì khá tốt. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ”Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.  

Những kết quả nêu trên đã tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy tỉnh nhà phát triển 
nhanh hơn trong thời gian tới. 

Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của các 
cơ quan Trung ương; các cấp ủy Đảng đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, vận dụng 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra nhiệm 
vụ và giải pháp cụ thể sát hợp với thực tế tình hình địa phương; sự nỗ lực, phối hợp 
đồng bộ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận và đoàn kết của các 
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, không ngừng 
củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế; tình 
hình các mặt của tỉnh phát triển còn chậm, có mặt chưa vững chắc, một số chỉ tiêu chủ 
yếu không đạt kế hoạch đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn 
nhân lực còn bất cập so với yêu cầu. Đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Một số vụ việc bức xúc về mặt xã hội chưa 
được giải quyết căn bản; an ninh nông thôn và trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến 
phức tạp. Tệ lãng phí, quan liêu, tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả…  

Những yếu kém trên đã làm cản ngại không ít đến quá trình phát triển của tỉnh nhà. 

Những tồn tại, hạn chế trên, ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu là do: Năng 
lực lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự quyết tâm và nỗ lực 
của cả hệ thống chính trị nhìn chung chưa cao; khả năng dự báo bất cập, biện pháp tổ 
chức thực hiện thiếu cụ thể, một số chỉ tiêu đề ra thiếu tính khả thi, một số khó khăn, 
vướng mắc, nhất là trên lĩnh vực kinh tế chậm được tháo gỡ. Một bộ phận cán bộ, công 
chức, viên chức chưa thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, trách nhiệm 
chưa cao, phong cách làm việc chậm đổi mới. 

Từ thực tiễn 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm sau:  



 

 

- Phải nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, vận dụng sáng tạo, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, sát hợp trên cơ 
sở phân tích đúng tiềm năng, lợi thế, đặc điểm tình hình của địa phương, không sao 
chép, rập khuôn, máy móc. 

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, phải thực sự quyết liệt, đồng bộ 
trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, chỉ 
đạo theo hướng vừa bao quát, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp 
thời những vấn đề nổi lên trong đời sống xã hội; phát huy đúng mức vai trò lãnh đạo của 
các cấp ủy và tổ chức Đảng, nhất là phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 
và chính quyền các cấp. 

- Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, xây 

dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, đủ tâm, đủ tầm, trước hết là đội ngũ cán 

bộ chủ chốt, lãnh đạo quản lý các cấp và phải giữ vững sự đoàn kết, nhất trí cao. 

- Phải thật sự dựa vào dân, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong các tầng lớp 

nhân dân; xây dựng khối đoàn kết thống nhất, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của 

lòng dân trên cơ sở phát huy đúng mức dân chủ theo quy định của pháp luật; thường 

xuyên coi trọng và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên khắp các 

địa bàn, các lĩnh vực; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên 

tiến, những nhân tố mới. 

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 5 năm đến (2015 - 2020) 

Đại hội nhất trí: 

Trong 5 năm đến, tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ 

xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, 

năng lượng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phát triển; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân; tăng cường bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

2.1. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau 

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7- 

7,5%/năm; trong đó, GRDP nhóm ngành: Công nghiệp - xây dựng tăng 9,0 -  9,5%; 

Dịch vụ tăng 8,2 - 8,7%; Nông - lâm - thủy sản tăng 3,3% - 3,8%.  

- Bình quân hàng năm, huy động GRDP vào ngân sách (chưa tính các khoản thu 

trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu) từ 9,5% - 10%; chi đầu tư phát triển từ ngân 

sách tập trung chiếm 35% tổng chi ngân sách địa phương; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội 



 

 

so với GRDP chiếm khoảng 43 – 44%; giải quyết việc làm 24.000 lao động; tỷ lệ hộ 

nghèo giảm từ 1 đến 1,2%. 

- Bình quân hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 45% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; 

phát triển 2.000 đảng viên; 75 - 80% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. 

- Đến năm 2020: 

+ Tỷ trọng Công nghiệp - xây dựng chiếm 31,4 – 31,8%; Dịch vụ chiếm 46,6 – 

47,0%; Nông – lâm – thủy sản chiếm  21,4  – 21,8% trong giá trị tăng thêm. 

+ GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100 – 3.200 USD. 

+ Sản lượng lương thực đạt 811.000 tấn; sản lượng cao su 65.000 tấn; sản lượng 

quả thanh long 750.000 tấn; sản lượng hải sản khai thác 200.000 tấn; kim ngạch xuất 

khẩu đạt 600 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là 380 triệu USD. 

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,87%; tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các 

hình thức đạt 65% - 70% (trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng hoặc chứng chỉ 

nghề từ 25% - 27%); tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 40%. 

+ Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức dưới 9%; có 7 bác sỹ và 

trên 30 giường bệnh trên 1 vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y 

tế; có trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 

+ Phấn đấu trên 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 65% hộ dân sử dụng 

nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 93% - 94% chất thải rắn ở đô thị được thu gom 

xử lý; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường. 

+ Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% (nếu tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm đạt 55%).    

+ Có 50% số xã (48 xã) đạt chuẩn nông thôn mới;  

+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,4% dân số. 

2.2. Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng 

a/ Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác 

có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, liên kết để thúc đẩy phát triển toàn 

diện kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

b/ Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động 

giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, thông tin 

truyền thông; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện công bằng xã hội, 

chăm lo tốt đời sống nhân dân 

c/ Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và 

chủ động ứng phó với những tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 



 

 

d/ Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng 

bộ, hiện đại. 

e/ Phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, các địa phương, phát triển 

kinh tế biển. 

f/ Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội. 

g/ Xây dựng, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của bộ 

máy nhà nước các cấp ở địa phương.  

h/ Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và 

các hội quần chúng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

i/ Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của tổ chức đảng. 

2.3. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 

- Tập trung xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng 

suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Triển khai các giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại 

nền kinh tế; rà soát, bổ sung và ban hành các chính sách để khai thác có hiệu quả tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và năng lượng.  

- Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần cùng cả nước bảo vệ 

vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền, quyền chủ 

quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã 

hội, giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về 

mặt xã hội; xây dựng con người mới có nhân cách, đạo đức, có năng lực sáng tạo, 

trách nhiệm xã hội và ý thức tuân thủ pháp luật.  

2.4. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đã xác định 

04 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015- 2020, đó là: 

1- Đẩy mạnh cải cách hành chính; 

2- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu; 

3- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 

4- Ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ. 



 

 

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết - dân chủ và trí tuệ, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã 

hoàn thành nhiệm vụ và thành công ! 

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) căn cứ Nghị quyết của 

Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng, xây dựng Chương trình hành động cụ thể và tập trung sức lãnh đạo thực hiện 

để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.  

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 

tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng tốt thời cơ, phát huy các 

tiềm năng và lợi thế, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 

xây dựng Bình Thuận phát triển về mọi mặt, tạo thế đi lên vững chắc, góp phần cùng cả 

nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./. 

                                                                       BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 


