ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 81 /BC-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực h n nh m v th n
và một số côn v c do Chủ tịch, c c Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý
Phần thứ nhất
Tình hình thực h n c c ả ph p chủ yếu chỉ đạo đ ều hành
phát tr ển k nh tế - xã hộ , dự to n n ân s ch Nhà nước
I Trên lĩnh vực k nh tế:
1/ Lượng khách đến tham quan, nghĩ dưỡng tại Phan Thiết trong tháng ước
đạt 110.000 lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ; trong đó có 17.614 lượt khách nước
ngoài. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, cứu
hộ cứu nạn được quan tâm.
Giá cả thị trường tương đối ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2016 ước đạt 1.402,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với
tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,36 triệu USD, lũy kế 4
tháng 100,63 triệu USD, đạt 78,6% kế hoạch năm.
2/ Tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ổn
định, các cơ sở sản xuất nước đá hoạt động tương đối hiệu quả.
3/ Sản lượng hải sản khai thác ước đạt 4.300 tấn, lũy kế 4 tháng 12.345 tấn
đạt 21,7% kế hoạch năm. Sản lượng tôm giống ước đạt 25 triệu post, lũy kế 120
triệu post, đạt 120% kế hoạch năm.
4/ Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra; tăng cường
kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng năm 2016.
5/ Từ ngày 01 đến ngày 04/02/2016 do ảnh hưởng của gió mạnh kết hợp với
triều cường làm sạt lỡ nghiêm trọng kè chắn sóng khu vực Kim Ngân – Nhân Hòa
thuộc phường Hàm Tiến. Từ ngày 24 đến ngày 28/01/2016, biển xâm thực tại khu
phố 5, phường Đức Long làm sập hoàn toàn 04 căn nhà; 06 căn nhà bị sập 50% và
14 căn nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành sập hoàn
toàn 29 căn nhà và uy hiếp trực tiếp 34 căn nhà tại khu vực này. Thành phố đã chỉ
đạo triển khai các biện pháp khắc phục.
II Về thu ch n ân s ch: Ước thu ngân sách tháng 02/2016 là 46.000 triệu
đồng, lũy kế 113.987 triệu đồng, đạt 15,1% dự toán pháp lệnh năm 2016. Chi ngân
sách đảm bảo chi lương, chi hoạt động thường xuyên và một số nhiệm vụ chi quan
trọng của địa phương.
III Về côn t c đầu tư xây dựn cơ bản: Triển khai nhiệm vụ công tác đầu
tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế
hoạch, nhất là các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh và thành phố.
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IV/ Côn t c quản lý đô thị, tà n uyên và mô trườn :
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp
sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh
vực xây dựng, đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường.
V Văn hóa xã hộ :
1/ Tiếp tục vận động học sinh bỏ học ra lớp. Giao chỉ tiêu phát triển
tru7o7ng2lo7p1, học sinh cho các trường. Rà soát lên danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị
cho công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 – 2017.
2/ Tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm so với tháng trước. Tăng cường
công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức lễ phát động
chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút
Zika và sốt xuất huyết” tại phường Mũi Né. Trong tháng không xảy ra ngộ độc
thực phẩm.
3/ Tổ chức thành công Chương trình văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân, Lễ
hội Đua thuyền, chạy vượt Đồi Cát Mũi Né nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Chỉ đạo
tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, quảng cáo trên địa bàn. Triển
khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016.
4/ Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ. Chi tiền quà
Tết của Chủ tịch Nước, của tỉnh và thành phố; chi trả trợ cấp thường xuyên; chi trợ
cấp bảo trợ xã hội tháng 01 và tháng 02/2016 kịp thời, đúng quy định. Tập trung
chỉ đạo xử lý người lang thang trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân.
V Về quốc phòn - an n nh và nộ chính:
1/ Tiếp tục duy trì công tác trực bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; phối hợp
tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm
2016. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm
2016. Tổ chức trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2016 cho công dân.
2/ Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn
định. Phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đường bộ trong dịp tết Nguyên đán
Bính Thân không xảy ra.
Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
giải quyết. Công tác trả lời kiến nghị của Tòa án nhân dân các cấp có nhiều cố gắng.
3/ Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung
cơ bản của các văn bản luật cho cán bộ và nhân dân biết chấp hành.
4/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy. Báo cáo
kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2015.
Phần thứ ha
Phươn hướn nh m v tháng 03/2016
I Trên lĩnh vực k nh tế:
1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch, thương
mại, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ trên biển, an
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ninh trật tự ở các khu du lịch.
2. Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư Cụm công nghiệp hải sản Mũi Né.
3. Phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn thành phố.
4. Theo dõi tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Tiếp tục
chỉ đạo công tác tháo gỡ bẫy tôm hùm con. Theo dõi hoạt động của các cơ sở đóng
sửa tàu thuyền trên địa bàn thành phố.
5. Theo dõi tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016; tình hình dịch
bệnh cây trồng, vật nuôi; phối hợp kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận
chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm nhất là trong dịp tết
Nguyên đán Bính Thân. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới ở 4 xã trên địa bàn.
6. Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã tổ chức tổng kết công tác phòng, chống
thiên tai năm 2015; triển khai phương án phòng, chống thiên tai 2016.
II Lĩnh vực thu - chi ngân sách: Đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ
đầu năm, chi ngân sách đảm bảo ưu tiên chi lương, các khoản chi có tính chất
lương và các hoạt động thiết yếu của thành phố.
III Côn t c đầu tư xây dựn cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch.
IV Quản lý, chỉnh tran đô thị - tà n uyên và mô trườn :
1/ Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm
trên lĩnh vực xây dựng, đô thị. Chỉ đạo triển khai thực hiện cưỡng chế các công trình
xây dựng vi phạm.
2/ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản
và môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
đai, khoáng sản và môi trường.
3/ Tiếp tục thực hiện tốt hợp đồng dịch vụ công ích trên địa bàn; công tác duy
tu sửa ch a hệ thống thoát nước đô thị, điện chiếu sáng công lộ; đảm bảo vệ sinh
môi trường và mỹ quan đô thị.
V Văn hóa, xã hộ :
1/ Triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017. Chỉ đạo các
trường tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Theo
dõi kế hoạch sửa ch a trường lớp và xây dựng cơ sở vật chất.
2/ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Triển
khai Chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm theo kế hoạch.
3/ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở dịch vụ văn hóa trên địa
bàn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết,
Bình Thuận; giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
4/ Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng
người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Phân bổ chỉ
tiêu giảm nghèo năm 2016 cho UBND các phường, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện
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Ðề án Hỗ trợ các biện pháp nhằm cải thiện tình hình lao động trẻ em năm 2016.
VI Quốc phòn - an n nh trật tự và nộ chính:
1/ Tổ chức Hội trại tòng quân; Lễ giao, nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện
năm 2016.
2/ Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát
hiện và xử lý tình trạng tụ tập đua xe trái phép và các hoạt động ảnh hưởng đến an
ninh trật tự trên địa bàn
3/ Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc nổi cộm tồn
đọng, kéo dài. Duy trì công tác tiếp công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức
tập huấn các Luật mới và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5/ Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ ở các đơn vị, phòng, ban,
phường, xã; nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- TT.Thành ủy, HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị tp;
- UBND các phường, xã;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, TH.
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Email:
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ĐƠN VỊ

N ày nhận b o c o
Khố cơ quan, đơn vị
Phòng Nội vụ
15
Phòng Giáo dục và Đào tạo
12
Phòng Văn hoá và Thông tin
15
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Lao động- Thương binh & XH
15
Phòng Kinh tế
19
Phòng Tài nguyên & Môi trường
Phòng Tư pháp
Trung tâm Phát triển quỹ đất
Phòng Quản lý đô thị
Chi cục Thống kê
Thanh tra thành phố
Công an thành phố
Quân sự
08
Chi cục Thuế
Hạt Kiểm lâm
14
Phòng Y tế
13
Bệnh viện Phan Thiết
11
Trung tâm Y tế
04
Trung tâm Văn hoá
Trung tâm Thể dục Thể thao
15
Đài Truyền thanh
12
Ban quản lý Dự án
Ban quản lý Nghĩa trang
BQL Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né
13
BQL KDL Đồi Dương-Tiến Thành
07
BQL Chợ Phan Thiết
Bảo hiểm xã hội
Hội Ch thập đỏ
Hội Đông y
Hội Người cao tuổi
Hội Nông dân
11
Lực lượng Thanh niên xung kích
13
Trung tâm Dân số KHH Gia đình
TT. Phát triển Cụm Công nghiệp
15
UBND c c phườn , xã
Phường Đức Long
Phường Lạc Đạo
Phường Đức Nghĩa
15
Phường Đức Thắng
14
Phường Bình Hưng
15
Phường Hưng Long
Phường Xuân An

Ghi chú

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6

Phường Phú Tài
Phường Phú Trinh
Phường Phú Thuỷ
Phường Thanh Hải
Phường Phú Hài
Phường Hàm Tiến
Phường Mũi Né
Xã Tiến Thành
Xã Tiến Lợi
Xã Phong Nẫm
Xã Thiện Nghiệp
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