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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 207 /BC-UBND

Phan Thiết, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hi n nhi m vụ tháng 10/2015
và một số công vi c do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý
Phần thứ nhất
Tình hình thực hi n các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước
I/ Trên lĩnh vực kinh tế:
1/ Lượng khách đến tham quan, nghĩ dưỡng tại Phan Thiết trong tháng
10/2015 ước đạt 200.000 lượt, tăng 5,26% so với cùng kỳ; trong đó có 9.375 lượt
khách nước ngoài. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, cứu hộ
cứu nạn được quan tâm.
Giá cả thị trường trên địa bàn thành phố tương đối ổn định. Hoàn thành việc
di dời tiểu thương vào kinh doanh tại chợ mới Phan Thiết.
2/ Hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ổn định. Tình hình
hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản có giảm so với tháng trước.
3/ Sản lượng hải sản khai thác ước đạt 3.920 tấn, lũy kế 51.490 tấn, đạt 93%
kế hoạch năm. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 80
vụ vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Sản lượng tôm giống ước đạt 15 triệu post, lũy kế 365 triệu post, đạt 121,7%
kế hoạch và bằng 42,9% so với cùng kỳ 2014.
4/ Diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 60 ha. Tiếp tục triển khai thực hiện công
tác giám sát, kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm;
dịch bệnh gia súc, gia cầm không xảy ra. Phối hợp kiểm tra điều kiện đảm bảo an
toàn thực phẩm các hộ kinh doanh buôn bán thịt gia cầm trên địa bàn thành phố.
Trồng rừng tập trung trên địa bàn được 70,38 ha thuộc địa bàn xã Thiện
Nghiệp và phường Mũi Né.
Về xây dựng nông thôn mới: Tính đến nay xã Thiện Nghiệp vẫn giữ vững 19/19
tiêu chí; Tiến Thành 12/19 tiêu chí, Tiến Lợi 12/19 tiêu chí, Phong Nẫm 18/19 tiêu chí.
5/ Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai ở
các phường, xã theo Luật Phòng, chống thiên tai. Rà soát, kiểm tra các phương án
phòng, chống thiên tai để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.
6/ Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ với nội dung
“Kỹ thuật sử dụng nấm Trichoderma ủ phân chuồng góp phần nâng cao năng suất
cho thanh long”.
II/ Về thu chi ngân sách: Ước thu ngân sách tháng 10/2015 là 63.000 triệu
đồng, lũy kế thu 10 tháng đầu năm 2015 là 533.340 triệu đồng, đạt 72,1% dự toán
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phấn đấu của thành phố. 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 công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi
công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, nhất là các công trình trọng
điểm và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Thiết. Hoàn
thành công trình xây dựng chợ Phan Thiết.
IV/ Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường:
Tăng cường 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 các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử
lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, đô thị. Triển khai công tác cưỡng chế các trường
hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
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.
V/ Văn hóa xã hội:
1/ Tiếp tục chỉ đạo điều tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ
cập giáo dục xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục
năm 2015. Kiểm tra việc chấp hành các khoản thu đầu năm của các trường học trên
địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
2/ Công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh tiếp tục được quan
tâm, tình hình dịch bệnh giảm so với tháng trước; tuy nhiên bệnh sốt xuất huyết,
bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng so với tháng trước. Tăng cường công tác kiểm
tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, đã kiểm tra 34 cơ sở, xử phạt vi phạm
hành chính 07 cơ sở, nhắc nhở 12 cơ sở; không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
3/ Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn
hóa trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở vi phạm.
4/ Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; hỗ
trợ sửa chữa nhà ở cho 03 đối tượng chính sách tại phường Lạc Đạo từ nguồn quỹ
đền ơn đáp nghĩa; trợ cấp và điều chỉnh trợ cấp cho 143 đối tượng bảo trợ xã hội
và 08 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
V/ Về quốc phòng - an ninh và nội 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. Tổ chức thành công Hội
trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2015.
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 được kiềm chế.
Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
giải quyết, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Hoạt động của Ban Tiếp công dân
thành phố ngày càng đi vào nề nếp và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong
tháng có 92 lượt công dân đến tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Đã ban hành 04 Quyết
định giải quyết khiếu nại, tranh chấp và Kết luận 01 đơn tố cáo.
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3/ Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung
cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng
dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân biết để thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4/ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy. Tăng
cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Điều động, bổ nhiệm
mới các chức danh: Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.
Phần thứ hai
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch
và các Phó Chủ tịch UBND thành phố
1/ Một số hoạt động trọng tâm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố:
Ngoài việc điều hành, xử lý các công việc thường xuyên theo các lĩnh vực
được phân công, trong tháng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã tập trung chỉ đạo xử
lý các công việc phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
2/ Ban hành văn bản: Trong tháng, UBND thành phố đã ban hành hơn
2.000 văn bản các loại để thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
Phần thứ ba
Phương hướng nhi m vụ tháng 11/2015
I/ Trên lĩnh vực kinh 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
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. Theo dõi
tình hình triển khai vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp hải
sản Phú Hài.
3. Tổ chức khánh thành công trình chợ Phan Thiết. Hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu
tư xây dựng chợ Đức Long. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn
thành phố.
4. Theo dõi tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; đôn đốc
các phường, xã tiến hành tháo gỡ các bẫy tôm hùm con trong thời gian cấm. Theo
dõi tình hình hoạt động của các cơ sở đóng sửa tàu thuyền trên địa bàn thành phố.
5. Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất vụ hè thu 2015; 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. Tăng cường chỉ đạo thực hiện
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 4 xã trên địa bàn.
6. Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời ứng phó khi có thiên tai,
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xảy ra, nhất là tình hình biển xâm thực.
II/ Lĩnh vực thu - chi ngân sách: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thu
ngân sách để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế và nghĩa vụ nộp thuế. Cân đối thu
chi hợp lý, không để bội chi ngân sách.
III/ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thi công các
công trình chuyển tiếp năm 2015. Tổ chức khánh thành công trình Chợ Phan Thiết.
IV/ Quản lý, chỉnh trang đô thị - tài nguyên và môi trường:
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 theo kế hoạch.
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 chữa 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 hội:
1/ Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015; Khai giảng năm học
2015 – 2016. Kiểm tra công tác tuyển sinh bậc mầm non và cấp tiểu học. Tổng
hợp tình hình học sinh bỏ học trong dịp hè 2015.
2/ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết; thực hiện các chỉ tiêu về chương trình, mục tiêu y
tế quốc gia theo kế hoạch. Kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân.
3/ Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát các cơ sở dịch vụ văn hóa và hoạt
động quảng cáo trên địa bàn. Triển khai xây dựng 20 nhà tình thương do Quỹ Thiện
tâm tài trợ. Tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo
chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
4/ 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.
VI/ Quốc phòng - an ninh trật tự và nội chính:
1/ Tổ chức Hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân năm 2015.
2/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm; kiềm chế tai nạn giao
thông; tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, nhất là tình trạng buôn bán lấn,
chiếm lòng lề đường. Phối hợp tuần tra ở các tuyến đường trọng điểm, phát hiện và
ngăn chặn kịp thời các biểu hiện hoạt động đua xe trái phép. Bảo vệ tuyệt đối an
toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
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.
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5/ Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức, cán bộ các đơn vị, phòng, ban, phường,
xã; nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân./.
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.

CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc Đi p

BẢNG THEO DÕI GỬI BÁO CÁO THÁNG 10/2015
TT
01
02
03
04
05
06
07
08
5

ĐƠN VỊ

Ngày nhận báo cáo
Khối cơ quan, đơn vị
Phòng Nội vụ
19
Phòng Giáo dục và Đào tạo
16
Phòng Văn hoá và Thông tin
17
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Lao động- Thương binh & XH
19
Phòng Kinh tế
Phòng Tài nguyên & Môi trường
Phòng Tư pháp

Ghi chú

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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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
Chi cục Thuế
16
Hạt Kiểm lâm
14
Phòng Y tế
12
Bệnh viện Phan Thiết
09
Trung tâm Y tế
07
Trung tâm Văn hoá
Trung tâm Thể dục Thể thao
15
Đài Truyền thanh
09
Ban quản lý Dự án
Ban quản lý Nghĩa trang
BQL Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né
12
BQL Khu du lịch ĐD - TC
14
BQL Khu du lịch Tiến Thành
12
BQL Chợ Phan Thiết
Bảo hiểm xã hội
Hội Chữ thập đỏ
08
Hội Đông y
Hội Người cao tuổi
Hội Nông dân
06
Lực lượng Thanh niên xung kích
13
Trung tâm Dân số KHH Gia đình
TT. Phát triển Cụm Công nghiệp
UBND các phường, xã
Phường Đức Long
14
Phường Lạc Đạo
15
Phường Đức Nghĩa
15
Phường Đức Thắng
15
Phường Bình Hưng
14
Phường Hưng Long
15
Phường Xuân An
Phường Phú Tài
Phường Phú Trinh
07
Phường Phú Thuỷ
14
Phường Thanh Hải
Phường Phú Hài
16
Phường Hàm Tiến
Phường Mũi Né
Xã Tiến Thành
Xã Tiến Lợi
15
Xã Phong Nẫm

18 Xã Thiện Nghiệp
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