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P ẦN T Ứ N ẤT 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của UBND 

thành phố Phan Thiết, Kết luận số 592-KL/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết (Khóa XII) và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2021 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2022; UBND thành phố 

đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc Giao chỉ tiêu 

kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 

16/02/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết và Quyết định số 

609/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 

năm 2022 của UBND các phường, xã. Qua một năm triển khai, UBND thành phố 

báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 . Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: 

1. Thu ngân sách: Ước thu 1.700 tỷ đồng, đạt 145,3% dự toán pháp lệnh; đạt 

136% dự toán phấn đấu. 

2. Sản lượng khai thác hải sản: Ước 61.159 tấn, ước đạt 106,92% kế hoạch. 

3. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: Đạt 100% kế hoạch. 

4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: Ước giảm 0,05%, đạt 100% kế hoạch. 

5. Giao quân: 187/187 công dân (đạt 100% chỉ tiêu). 

6. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Ước đạt 77,4%, đạt 83,56% kế hoạch. 

 . Kết quả thực hiện: 

I. Lĩnh vực kinh tế: 

1.  oạt động dịch vụ du lịch:  

Hoạt động du lịch phục hồi tích cực. Lượng khách đến tham quan, nghỉ 

dưỡng tại Phan Thiết trong năm 2022 ước đạt trên 3.800.000 lượt khách, lượng 

khách tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, giảm 1,24 lần so với cùng kỳ năm 

2019; trong đó, khách nước ngoài khoảng 120.000 lượt, tăng 4,5 lần so với cùng 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 

- HĐND thành phố khóa XII. 
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kỳ năm 2021, giảm 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu năm 2022 ước 

khoảng 8.500 tỷ đồng, tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ năm 2021.  

2. Lĩnh vực dịch vụ - thương mại:  

- Tình hình thị trường diễn biến sôi động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022, các khu vực chợ Tết, siêu thị Co.op Mart, siêu thị Lotte Mart…tổ chức 

nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu mua sắm, thu hút người dân đến tham 

quan và mua sắm. Đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhu cầu trong dịp Tết của 

người dân, không để xảy ra tình trạng găm hàng, sốt giá, đầu cơ gây bất ổn thị 

trường. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm tình hình giá cả, 

biến động được tăng cường
1
. Công tác đầu tư các chợ được tập trung triển khai 

thực hiện
2
. 

            - Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được quan tâm mang lại hiệu quả 

nhất định. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.  

3. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:  

- Tình hình hoạt động sản xuất của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tương 

đối ổn định; tiến hành sắp xếp và thúc đẩy liên kết theo hướng công nghiệp - dịch 

vụ - đô thị gắn với bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. 

- Tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ 

sở dịch vụ di dời ra khỏi khu dân cư trên địa bàn thành phố
3
. 

4. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản:  

- Tình hình chăn nuôi duy trì ổn định; đàn bò, đàn lợn và đàn gia cầm ổn 

định, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kiểm soát dịch bệnh,  và bảo đảm 

đầu ra cho sản phẩm. 

- Tình hình sâu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. 

Diện tích thanh long trên địa bàn thành phố hiện nay là 601,4 ha, trong đó diện tích 

thanh long được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 54,165 ha.  

- Công tác kiểm tra, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng trên địa bàn được đảm bảo, không 

để xảy ra cháy rừng
4
; tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm “Ứng dụng công 

nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên 

rừng trên địa bàn thành phố Phan Thiết”. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tập đoàn Nova Group… trồng cây xanh nhân Ngày môi trường 

thế giới 05/6/2022
5
. 

                                                 
1
 Đã kiểm tra 116 cơ sở trong l nh vực thương mại, xử lý vi phạm 36 trường hợp, với số tiền 711 triệu đồng. 

2
 Chợ Phú Tài: Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 11 năm 2022; Chợ Đức Long có 147/186 hộ tiểu 

thương đăng ký; Chợ Tiến Lợi còn 03 hộ chưa nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng.. 
3
 Có 141 cơ sở đang hoạt động, 18 cơ sở ngừng hoạt động. Nhu cầu di dời về Khu CN Phan Thiết giai đoạn 2 là 40 

cơ sở, tổng diện tích 19.700m2 . 
4
 Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ và xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng năm 2022. 
5
 Thành phố tổ chức trồng 69 cây Giáng Hương, 475 cây Hoa Giấy và 475 cây Hoàng Yến tại dọc tuyến đường Âu 

Cơ - Lạc Long Quân. UBND các phường, xã cũng đã tổ chức trồng 1.201 cây xanh các loại tại các tuyến đường, 

khuôn viên cơ quan… để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6. Ban Quản lý rừng Hồng Phú tiến hành trồng 

mới 59,7ha trên địa bàn. 
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- Tình trạng giá xăng dầu tăng giảm bất thường ảnh hưởng đến thu nhập và 

chi tiêu của người dân, tác động tới giá lương thực, thực phẩm, ăn uống và giá dịch 

vụ giao thông…Đặc biệt, tác động rất mạnh tới các ngành sử dụng nhiều xăng dầu 

như đánh bắt thủy sản.  

- Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường; Các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU, trong năm, không có 

tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám 

sát hành trình (VMS) trên tàu cá. Công tác đăng kiểm tàu cá được thực hiện thường 

xuyên. Sản lượng khai thác đạt 106,9% so với kế hoạch
6
.  

5. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:  

- Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được chú trọng; tổ chức đánh 

giá 05 đề tài, giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm trên l nh vực cải cách hành 

chính. Triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát 

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá tiếp tục được triển khai; các hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, phối hợp kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 

l nh vực xăng dầu động cơ đốt trong; LPG;….  

- Thẩm định thực tế điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho 

sản phẩm nước mắm để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

cho cơ sở nước mắm Quang Long, Hồng Hiệp.  

6. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:  

- Tổ chức hướng dẫn các xã rà soát đánh giá lại các tiêu chí đạt theo bộ tiêu 

chí cũ giai đoạn 2015 -2020 so với Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 -2025 được quy 

định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022. 

- Chương trình OCOP năm 2022 trên địa bàn Thành phố đã có 20 chủ thể 

tham gia và đang hướng dẫn các chủ thể hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ để dự thi vào 

cuối tháng 11/2022. 

7. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:  

Thường xuyên theo dõi tình hình thiên tai, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng 

phó, phòng tránh, giảm nhẹ khi có thiên tai xảy ra. Chỉ đạo khắc phục tình trạng 

cát tràn, sạt lở đất, biển xâm thực tại các phường, xã: Thanh Hải, Hàm Tiến, Tiến 

Thành, Mũi Né. Đăng ký nhu cầu trang thiết bị của các đơn vị, địa phương phục vụ 

công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

8. Công tác thu, chi ngân sách: 

- Ước thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 145,3% dự 

toán pháp lệnh, đạt 136% dự toán phấn đấu và đạt 91% so cùng kỳ. Có 05/09 loại 

ước thu năm 2022 vượt dự toán năm (thu từ kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu 

nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu khác ngân 

sách); có 04/09 loại ước thu năm 2022 không đạt so với dự toán (phí, lệ phí, thu 

                                                 
6
 Sản lượng hải sản khai thác ước đạt 61.159 tấn, bằng 105,71% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 106,92% kế hoạch. 

Sản xuất tôm giống ước đạt 320 triệu post, bằng 98,46% so với cùng kỳ năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đã xử phạt 102 vụ tàu thuyền vi phạm, với tổng tiền phạt gần 622 triệu đồng. 
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tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản). 

- Ước chi ngân sách năm 2022 là 932,745 tỷ đồng, đạt 107,26% dự toán 

HĐND thành phố giao; đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị và đầu tư phát triển; đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, các khoản trợ cấp xã hội. 

9. Công tác đầu tư phát triển: 

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 thành phố Phan Thiết triển 

khai thực hiện là 300,732 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 0,4 tỷ 

đồng
7
;  Vốn ngân sách tập trung 11,735 tỷ đồng

8
; Vốn xổ số kiến thiết 37,661 tỷ 

đồng
9
; Vốn ngân sách thành phố 248,956 tỷ đồng; Vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đề 

án GTNT 1,98 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn UBND thành phố quyết định đầu tư 250,936 tỷ đồng, trong đó: 

Cân đối bố trí 95,576 tỷ đồng (gồm: 81 dự án chuyển tiếp và 09 nhiệm vụ quy 

hoạch); 135,28 tỷ đồng (gồm: 12 dự án khởi công mới và 03 nhiệm vụ quy hoạch); 

1,1 tỷ đồng cho 10 dự án lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư; 4 tỷ cho các công trình nhà 

nước hỗ trợ đầu tư và đề án giao thông nông thôn; 4 tỷ đối ứng chương trình mục 

tiêu quốc gia nông thôn mới; 9 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội; 

Vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đề án GTNT 1,98 tỷ đồng. 

- Kết quả giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 24/11/2022 là 198,121 tỷ đồng, 

đạt 66,56%, ước đến cuối năm đạt 100% kế hoạch, trong đó: 

+ Nguồn vốn UBND tỉnh quyết định đầu tư, giao UBND thành phố làm chủ 

đầu tư 35,337 tỷ đồng, đạt 70,96%. 

+ Nguồn vốn UBND thành phố quyết định đầu tư 162,784 tỷ đồng, đạt 

65,67%. 

- Tiến độ một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố đang được tập 

trung thực hiện: 

* Công trình trọng điểm của thành phố năm 2022: Công viên Thương Chánh 

và Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố đang triển khai 

thi công, hoàn thành trong năm 2023. 

* Công trình lớn, trọng điểm của tỉnh năm 2022:  

+ Chung cư sông Cà Ty: HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/8/2022, hiện đang chờ UBND tỉnh giao chủ 

trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

+ Khu vực phát triển nhà ở Nam sông Cà Ty, xã Tiến Lợi, thành phố Phan 

Thiết (Khu tái định cư Kè bờ sông Cà Ty, xã Tiến Lợi): Đang tổ chức khảo sát, lập 

đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500. 

                                                 
7
 Giá trị giải ngân đến 24/11/2022: Chưa giải ngân.  

8
 Giá trị giải ngân đến 24/11/2022 là 9,326 tỷ đồng, đạt 79,47% kế hoạch; 

9
 Giá trị giải ngân đến 24/11/2022 là 26,011 tỷ đồng, đạt 69,07% kế hoạch; 
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+ Dự án Kè sông Cà Ty (Đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn 

Khiêm): Hiện đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư. 

+ Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ 

Văn Tần), thành phố Phan Thiết: Đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng 

thẩm định. 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc 

Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan 

Thiết: UBND thành phố đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình UBND 

tỉnh xem xét phê duyệt dự án; 

+ Dự án Cầu Văn Thánh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư; hiện đang thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở. Dự kiến triển khai thi công trong quý I năm 2023. 

+ Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 – Hợp phần tỉnh 

Bình Thuận: Hiện đang thu thập số liệu khảo sát phục vụ công tác lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi. 

10. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, đô thị: 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: 

+ Về công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 của thành phố Phan Thiết: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2041/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. UBND thành phố đã trình HĐND 

thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ ba ngày 26/10/2022; hiện đã hoàn 

chỉnh hồ sơ quy hoạch, cập nhật danh mục công trình, dự án thực hiện thời kỳ 

2021-2030, điều chỉnh, bổ sung các ý kiến góp ý để trình Hội đồng thẩm định của 

tỉnh trong tháng 11 năm 2022. 

+ Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan 

Thiết: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Thiết. Ngày 

27/9/2022, UBND thành phố có Thông báo số 55/TB-UBND công bố công khai 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết và Công văn số 

5370/UBND-ĐBGT ngày 27/9/2022 triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của UBND thành phố. 

+ Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phan 

Thiết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 

2738/UBND-KT ngày 18/8/2022, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

5525/UBND-ĐBGT ngày 04/10/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai lập danh mục công trình và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.  

+ Về cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tổng diện tích cấp mới 

trong năm 2022 (gồm hồ sơ hành chính và hồ sơ 920) là 85 hồ sơ với tổng diện 

tích 4,17 ha/40 ha đạt 10,4 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Dự ước đến hết 

năm 2022 diện tích cấp Giấy chứng nhận đạt khoảng 15 ha/40 ha. 

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập 

trung thực hiện: Đường ven biển ĐT.719B, đường Hàm Kiệm – Tiến Thành; Khu 
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du lịch Thung Lũng Đại Dương; Sân bay Phan Thiết (nhà công vụ e920); rà soát 

chuẩn bị quỹ đất tái định cư để thực hiện dự án cầu Văn Thánh, dự án Nhà tang lễ 

tỉnh, dự án Kè sông Cà Ty, Chung cư sông Cà Ty. Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu 

quả tình trạng lấn chiếm đất trên địa bàn, quỹ đất 02 bên đường Võ Nguyên Giáp 

và tình trạng lấn chiếm đất các dự án xảy ra tại các địa bàn Mũi Né, Hàm Tiến, Phú 

Hài, Tiến Thành,... 

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2019 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi 

phạm trong quản lý, sử dụng đất đai
10

; tập trung chỉ đạo khắc phục một số trường 

hợp liên quan đến dự án Đường Lê Duẩn; khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa 

đất trên địa bàn thành phố tại Thông báo số 255-TB/BCS ngày 10/10/2022 của Ban 

Cán sự Đảng UBND tỉnh; UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu, có kế hoạch triển khai thực hiện.  

+ Công tác bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước: Triển khai công 

tác tuyên truyền phổ biến quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các 

quy định hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 

31-CT/TU ngày 09/7/2020 của Thành ủy Phan Thiết và Kế hoạch số 6050/KH-

UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố về thực hiện cuộc vận động “Người 

dân Phan Thiết không xả rác thải, chất thải, phế thải ra đường phố và khu vực công 

cộng”. Về hoạt động của các điểm thu mua, tập kết phế liệu, tại thời điểm đầu năm 

2022, cơ bản hoàn thành di dời và chuyển đổi ngành nghề; tuy nhiên hiện nay có 

một số cơ sở phế liệu tái hoạt động với số lượng lưu chứa ít. Tiến hành xử lý cơ 

bản các khu vực tồn đọng rác thải, nhất là khu vực giáp ranh phường Phú Hài – 

Thanh Hải – Phú Thủy, khu vực Làng chài Mũi Né, đường Âu Cơ - Lạc Long 

Quân, Tiến Thành, rác thải ven biển các phường, xã. Triển khai tăng cường kiểm 

tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trái phép và kiểm tra các hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường đối 

với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
11

.  

- Công tác quản lý đô thị: 

+ Tổ chức lập Quy hoạch phân khu 03 phường: Phú Trinh, Phú Thủy, Thanh 

Hải; Quy hoạch phân khu 02 phường Bình Hưng, Hưng Long và Quy hoạch phân 

khu phường Xuân An. Hiện nay, đang lập các Quy hoạch phân khu phường Đức 

Long, Quy hoạch phân khu 03 phường Đức Ngh a – Đức Thắng – Lạc Đạo, Quy 

hoạch phân khu phường Phú Hài, Quy hoạch phân khu khu vực Hàm Tiến – Thiện 

Nghiệp và quy hoạch chung của 04 xã. 

+ Tăng cường thực hiện kiểm tra, hậu kiểm Giấy phép xây dựng và trật tự 

xây dựng đô thị. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xử lý kiên quyết các trường hợp 

xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè
12

. 
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 Đã ban hành 206 quyết định xử phạt VPHC trong l nh vực đất đai, trong đó: Đã thi hành toàn bộ 46 quyết định, đã 

nôjp tiền phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả 132 quyết định với số tiền 1.953.564.812 đồng, chưa thi hành 28 

quyết định với số tiền 226.870.731 đồng. Đã ban hành 03 quyết định cưỡng chế trên l nh vực đất đai (Hàm Tiến: 01, 

Mũi Né: 02); đang xem xét, ban hành 06 quyết định cưỡng chế trên l nh vực đất đai (Phú Hài: 03, Phong Nẫm: 03) 
11

 Xử phạt 22 trường hợp xả thải gây ô nhiễm với số tiền 242.800.000 đồng (11 tổ chức, 11 hộ gia đình); đang lập hồ 

sơ xử lý 01 trường hợp khai thác cát trái phép. 
12

 Từ đầu năm đến nay, đã ban hành 45 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên l nh vực xây dựng. Đến nay, đã có 

23 trường hợp chấp hành nộp phạt, còn lại 22 trường hợp chưa chấp hành quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. 

Thực hiện Quyết định 1936/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh, 09/09 phường có các tuyến đường, địa 
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II. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:  

1. Trên lĩnh vực giáo dục: 

Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Cấp tiểu học có 

21.115/21.572  học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỉ lệ 97,88% so với năm 

học 2020-2021 giảm 0,89%; 99,95% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu 

học, không có học sinh bỏ học. Cấp trung học cơ sở có 12.333/12.440 học sinh lên 

lớp, tỉ lệ 99,14%, tăng 0,50% so với năm học 2020-2021, học sinh tốt nghiệp 

THCS đạt 100%, bằng với năm học 2020-2021, số học sinh bỏ học 53/12.440 tỉ lệ 

0,43%, tăng 0,02% so với năm học 2020-2021. Số trường học đạt chuẩn quốc gia 

02/02 đạt 100% kế hoạch năm 2022, lũy kế có 30 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 

46,88%. 

2. Trên lĩnh vực y tế:  

- Về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 

31/10/2022, thành phố thu được 802.415 triệu đồng, tăng 92.191 triệu đồng so với 

cùng kỳ năm 2021, tương ứng tăng 13,0%. Trong đó: Thu BHXH bắt buộc 

536.224 triệu đồng, BHXH tự nguyện 6.666 triệu đồng, BHYT 227.835 triệu đồng, 

BHTN 22.632 triệu đồng, BHTNLĐ-BNN 5.727 triệu đồng, tiền lãi chậm đóng 

3.331 triệu đồng. Số thu 10 tháng đầu năm 2022 đạt tỷ lệ 82,2%, cao hơn 1,7% dự 

toán BHXH Việt Nam giao (80,5%), tương ứng số tiền thu vượt 16.260 triệu đồng. 

- Một số bệnh truyền nhiễm như Sốt xuất huyết, bệnh Tay - Chân - Miệng có 

chiều hướng tăng so với cùng kỳ
13

. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn 

được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc tiêm phòng vắc xin COVID-19, hiện đang 

triển khai chiến dịch tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)
14

, tiêm mũi 2, mũi 3 cho đối 

tượng là trẻ em
15

. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được 

triển khai đúng kế hoạch. Tổng số lượt khám bệnh: Ước 183.802 lượt, đạt 68,1% 

(183.802/270.000) chỉ tiêu, kế hoạch. Công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh 

thực phẩm (ATVSTP) được chú trọng
16

. 

3. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:  

- Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trên địa bàn 

thành phố.  

- Hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn 

minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn thành phố và hướng dẫn tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu 

văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2022. Triển khai đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Tăng 
                                                                                                                                                             
điểm được phê duyệt đã thực hiện kẻ vạch, gắn bảng và tổ chức cấp giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè; đến nay, 

đã thu được tổng cộng 540,728 triệu đồng, góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị các tuyến đường.  
13

 Số ca mắc sốt xuất huyết: 878 ca, so với cùng kỳ (878/131) tăng 747 ca; tay – chân – miệng: 160 ca, so với cùng 

kỳ (160/64) tăng 96 ca; tiêu chảy: 2.596 ca, so cùng kỳ (2.596/1.403) tăng 1.193 ca; cúm: 04 ca, so cùng kỳ (04/05) 

giảm 01 ca; thủy đậu: 12 ca, so cùng kỳ (12/130) giảm 118 ca; quai bị: 04 ca, so cùng kỳ (04/16) giảm 12 ca. 
14

 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi: đạt: 17,35% (15.681/90.402), trên 50 

tuổi: đạt 15,6% (4.119/24.824), trên 65 tuổi: đạt 21,13% (1.839/8.960).  
15

 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi: đạt 22,9% (5.495/23.905), mũi 2 cho 

trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: đạt 27,45% (7.065/25.739). 
16

 Trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Thẩm định 56 cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho 54 cơ sở đủ điều 

kiện ATVSTP. 
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cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các cơ sở dịch vụ văn hóa, du lịch 

trên địa bàn
17

. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật 

trên các l nh vực; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của 

địa phương. Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ VIII năm 2021 

và tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần IX năm 2022. 

4. Kết quả triển khai thực hiện Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh thành phố Phan Thiết: 

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 10/5/2022 của Thành ủy Phan Thiết 

về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Thuận về 

chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; với sự quyết tâm của lãnh 

đạo UBND thành phố, sự nỗ lực của các ngành chức năng đã tổ chức triển khai xây 

dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết. Hiện nay,  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6145/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 

thành lập Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Phan Thiết. 

Trung tâm IOC thành phố Phan Thiết đặt tại trụ sở UBND thành phố Phan Thiết; 

giai đoạn thí điểm tập trung vào 4 phân hệ chính: IOC platform; Hệ thống Phản ánh 

hiện trường trên nền tảng điện thoại dùng hệ điều hành Android, IOS cho người dân 

(Phan Thiết-S) và cơ quan (IOC Phan Thiết); Hệ thống Giám sát thông tin báo chí, 

truyền thông trên không gian mạng; Hệ thống Giám sát giao thông và an ninh trật 

tự. Đến nay, ứng dụng Phan Thiết-S đang được người dân thành phố sử dụng để 

phản ánh về mọi mặt đời sống xã hội đến chính quyền thành phố; từ đầu tháng 

11/2022 đến nay, thông qua Phan Thiết-S đã tiếp nhận và xử lý 54 phản ánh kiến 

nghị của người dân. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố hoạt động 

sẽ góp phần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền 

số; cải thiện, nâng cao các chỉ số xếp hạng của thành phố. 

5. Công tác an sinh xã hội:  

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công 

với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp 

ngh a năm 2022 được trên 1.014 triệu đồng, đạt 184% kế hoạch; từ nguồn Quỹ 

Đền ơn đáp ngh a đã trợ cấp khó khăn cho 32 đối tượng, tổng số tiền 64 triệu đồng, 

hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 01 trường hợp ở Đức Ngh a số tiền 50 triệu đồng.  

- Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo áp dụng 

giai đoạn 2022-2025 được triển khai thực hiện theo quy định
18

. Hỗ trợ xây dựng, 

sửa chữa nhà ở cho 09 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 340 triệu đồng. Tiếp tục 

trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
19

. Ban hành Quyết định hỗ trợ mai 

táng phí cho 90 hộ gia đình có người chết do dịch Covid-19 ở các phường, xã
20

.  
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 Đã kiểm tra 136 lượt/327 cơ sở, đồng thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn thực hiện 

nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
18

 Kết quả toàn thành phố có 483 hộ nghèo (1.248 nhân khẩu) chiếm tỷ lệ 0,79% và 762 hộ cận nghèo (2.419 nhân 

khẩu) chiếm tỷ lệ 1,24%; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 0,74% (giảm 0,05% so với đầu năm).  
19

 Lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương: 180 trường hợp; Lao động ngừng 

việc: 06 trường hợp; Lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do): 2.564 trường hợp; Trẻ em và người 

thực hiện cách ly y tế (F1) tại cơ sở cách ly: 319 trường hợp; trẻ em và người thực hiện điều trị y tế (F0) tại Trung 

tâm Y tế thành phố: 694 trường hợp, Trẻ em và người thực hiện điều trị (F0) và cách ly tại nhà (F1): 3.425 trường 
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- Trong năm, giải quyết việc làm cho 7.054/6.670 lao động, đạt 105,76% kế 

hoạch. Đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì 

sự tiến bộ của phụ nữ; Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022. 

III. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:  

1. Lĩnh vực quân sự - quốc phòng địa phương:  

- Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ an toàn các sự 

kiện chính trị, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết của đất nước và 

địa phương. Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ21
. Chỉ đạo xử lý tình trạng 

đất quốc phòng bị chồng lấn, lấn chiếm, tác động trái phép tại phường Phú Hài.  

- Mở 33 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối 

tượng theo phân cấp
22

; tổ chức bắn đạn thật cho 10% học sinh khối 12 của các 

trường THPT trên địa bàn với tổng số 334 học sinh
23

. Giao quân 187/187 công dân, 

trong đó Đảng viên chính thức nhập ngũ vượt chỉ tiêu. Tổ chức Lễ đón tiếp quân 

nhân xuất ngũ và đăng ký tuyển sinh quân sự. Rà soát kiện toàn nhân lực, tàu thuyền 

và phương tiện dân sự sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phối hợp thực 

hiện trong công tác dân vận
24

. 

2. Lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội:  

- Triển khai Kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022. Chỉ đạo các ngành, UBND các 

phường, xã triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các ngày Lễ, 

kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng điểm; đặc biệt là đợt kỷ niệm 30 năm tái 

lập tỉnh. Đến nay, các mục tiêu yêu cầu và chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt. 

- Công tác đảm bảo trật tự và an toàn xã hội được kiểm soát, các vi phạm 

giảm so với cùng kỳ
25

. Thực hiện có hiệu quả phần việc được giao của Đề án 

06/CP của Chính phủ phục vụ đắc lực chuyển đổi số quốc gia. 
                                                                                                                                                             
hợp, hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 113 người lao động theo Quyết định 08/QĐ-CP ngày 08/3/2022 của Chính phủ với 

số tiền 169.000.000 đồng. 
20

 Cấp 830 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo; 1.995 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và 177 thẻ 

bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và 92 thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội. 
21

 Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (25%) cho phường Mũi Né, Hàm Tiến, Lạc Đạo, xã Phong Nẫm, đạt 

kết quả khá. 
22

 06 lớp cập nhật KTQP&AN cho đối tượng 4 (433 người tham gia), 02 lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 4 

(190 người tham gia) và 25 lớp bồi dưỡng cho đối tượng khác (1.671 người tham gia) đạt 100% chỉ tiêu năm. 
23

 Các Trường THPT: Phan Chu Trinh, Phan Thiết, Phan Bội Châu, Chuyên Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, 

Lê Quý Đôn. 
24

 Phối hợp thực hiện: Cấp thuốc miến phí tại phường Thanh Hải và xây dựng 02 nhà tình ngh a quân - dân, tổ chức 

gặp mặt chức sắc, nhà tu hành trong tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng người Hoa. 
25

 Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra xảy ra 96 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 19 vụ (96/115) so với 

năm 2021. Điều tra, khám phá 78/96 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 81,3%), bắt giữ 102 đối tượng, thu hồi 

tài sản, tang vật có giá trị ước tính 1,3 tỷ đồng. Trong đó: Số vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 

đạt 14/14 vụ (đạt tỷ lệ 100%). Tai nạn giao thông xảy ra 31 vụ, làm 19 người chết, 16 người bị thương, làm hư hỏng 

49 phương tiện các loại (tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 320 triệu đồng); so với năm 2021 giảm 01 vụ. 

Cháy xảy ra 13 vụ, so với năm 2021 giảm 01 vụ (13/14). Không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính 

khoảng 594 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chập điện và bất cẩn trong sử dụng điện, thờ cúng, đốt rác… 

- Bắt 86 vụ, 381 đối tượng đánh bạc trái phép; 09 vụ, 48 đối tượng có hành vi chứa, môi giới và mua, bán dâm; 06 

vụ, 27 đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Bắt 83 vụ, bắt 107 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán 

và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 100 vụ, 145 bị can. Đã triệt xóa 23 điểm phức tạp về ma túy/44 

đối tượng. . 

- Kiểm tra, phát hiện 43 vụ vi phạm pháp luật trên l nh vực kinh tế, đã khởi tố vụ án hình sự 03 vụ, 06 bị can, xử 
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IV. Quản lý hành chính Nhà nước và phòng, chống tham nhũng: 

1. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:  

- Công tác tổ chức công dân được thực hiện theo đúng quy định
26

. 

- UBND thành phố đã tiếp nhận 473 đơn (khiếu nại: 23 đơn; tố cáo: 09 đơn; 

phản ánh, kiến nghị: 441 đơn). Trong đó, thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ 

lý, giải quyết 11 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền 328 đơn. Đã giải quyết 11/12 đơn khiếu nại và tố cáo, đạt tỷ lệ 

91,67%; đã giải quyết 258/328 đơn, đạt tỷ lệ 78,65%. 

2. Công tác phòng, chống tham nhũng; thi hành án:  

- UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8011/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 

và Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về sửa đổi, bổ sung một phần 

nội dung tại phụ lục danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra thành 

phố tổ chức và thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt từ đầu năm
27

. Việc 

công khai được thực hiện bằng các hình thức niêm yết tại các bảng tin của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương; có nội dung công khai bằng hình thức thông qua các 

cuộc họp. 

- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 6262/KH-UBND ngày 

11/11/2021 triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai bổ 

sung năm 2021. 

- UBND thành phố luôn nỗ lực, phấn đấu để tổ chức thi hành dứt điểm các 

bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo thi hành xong 03 Bản án, 06 

Bản án sẽ thi hành xong sau khi UBND tỉnh Bình Thuận cấp kinh phí và 03 Bản án 

sau khi thẩm định sẽ ban hành Quyết định phê duyệt theo quy định. Các bản án còn 

lại, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư thực hiện xong trong tháng 11/2022. 

3. Công tác cải cách tư pháp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật:  

- Đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện trên l nh vực tư pháp; tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và nhiệm vụ trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022. 
                                                                                                                                                             
phạt VPHC đối với 23 vụ, 23 đối tượng với tổng số tiền 455 triệu đồng. Kiểm tra, phát hiện 41 vụ, 41 đối tượng vi 

phạm pháp luật trên l nh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đã xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 11 

đối tượng với tổng số tiền 429,1 triệu đồng.  

- Tính đến ngày 15/10/2022, đã cấp 196.961 hồ sơ CCCD/216.186 người đủ 14 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 91,1%). Triển 

khai công tác cấp đăng ký xe mô tô, xe máy, xe máy điện theo phân công, phân cấp (Thông tư số 15/2022/TT-BCA 

ngày 06/4/2022 của Bộ Công an), tiếp nhận, giải quyết 5.120 hồ sơ về cấp, đổi, đăng ký mới xe mô tô, xe gắn máy. 

Lập biên bản vi phạm về l nh vực TTATGT-TTĐT 4.672 trường hợp, tạm giữ 1.401 phương tiện các loại, ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 4.298 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 5,59 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy 

phép lái xe của 361 trường hợp. 

26
 Tiếp công dân thường xuyên có 258 lượt người đến gửi đơn, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo thành phố là 39 

lượt người (trong đó: Chủ tịch UBND thành phố tiếp 12 lượt người và uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp 

27 lượt người). 
27

 Trong năm, thực hiện thanh tra, kiểm tra 27 cuộc: Thanh tra 05 cuộc (trong đó: Năm 2021 chuyển sang 02 cuộc; 

theo kế hoạch năm 2022 03 cuộc). Kết quả thanh tra 1 cuộc có kết luận, 2 cuộc có báo cáo UBND thành phố đang 

xem xét, 2 cuộc đang triển khai xác minh. Kiểm tra 22 cuộc (trong đó: năm 2021 chuyển sang 08 cuộc. kế hoạch 

năm 2022 14 cuộc) đã kiểm tra đã có kết quả 18 cuộc; đang tiếp tục triển khai 04 cuộc. 
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- Ban hành Kế hoạch và văn bản chỉ đạo thực hiện bản án hành chính có 

hiệu lực pháp luật và tăng cường cung cấp thông tin phục vụ công tác xét xử án 

dân sự.                                                                                                                                                                                                                                              

- Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2022; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết; công tác bồi thường nhà nước năm 

2022; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường, xã 

đạt Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2022. 

4. Công tác xây dựng chính quyền: 

4.1 Công tác tổ chức bộ máy và chính sách cán bộ: 

- Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự đi vào hoạt động 

ổn định
28

.  

- Thực hiện tốt các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý
29

. 

4.2 Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật:  

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen 

thưởng. Thường xuyên thực hiện khen thưởng theo chuyên đề đợt thi đua và khen 

thưởng đột xuất cho 158 tập thể, 145 cá nhân điển hình, trong đó, có 42 tập thể, 09 

cá nhân là doanh nghiệp tư nhân, công dân đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2021 - 

2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
30

.  

- Kiểm điểm, kỷ luật: Trong năm có 49 trường hợp; trong đó, có 40 trường 

hợp phê bình rút kinh nghiệm và 09 trường hợp kỷ luật có hình thức, trong đó: 05 

khiển trách, 02 cảnh cáo và 02 buộc thôi việc. 

5. Công tác cải cách hành chính: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, 

cụ thể: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

cải cách hành chính, thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính; 

thường xuyên rà soát thủ tục hành chính của thành phố; cập nhật, niêm yết công 

khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo. 

                                                 
28

 Đã phân bổ chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng năm 2022 cho 11 cơ quan chuyên môn, 11 đơn vị sự nghiệp 

văn hóa, thể thao, sự nghiệp khác; 05 Hội và 64 trường học thuộc UBND thành phố. Đào tạo, bồi dưỡng: Đăng ký 

mở lớp cho 740 trường hợp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên 

ngành, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,… do cấp trên tổ chức. Đang triển khai Đề án thành lập Ban Quản lý dịch vụ công 

ích thành phố Phan Thiết (trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố, tiếp nhận hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải của tỉnh bàn giao và các hoạt động dịch vụ công ích của thành phố do Phòng 

Quản lý đô thị phụ trách trước đây). 
29

 Bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với 12 trường hợp, bổ nhiệm lại 26 trường hợp; giải quyết 3.394 lượt về nâng 

lương, phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động 

không chuyên trách của các cơ quan, đơn vị. 
30

 Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.286 cá nhân, Chiến s  thi đua cơ sở cho 167 cá nhân, Tập thể “Lao động tiên 

tiến” cho 65 tập thể, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 12 tập thể và 04 cá nhân. Đề nghị UBND 

tỉnh công nhận danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc” cho 15 tập thể; Tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu khối đối 

với 01 tập thể; Tặng Bằng khen cho đơn vị dẫn nhì đối với 03 tập thể; tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích 

xuất sắc 02 năm liền (2020-2021 và 2021-2022); công nhận danh hiệu Chiến s  Thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân. 
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Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết các 

công việc theo cơ chế “một cửa” và “cơ chế một cửa liên thông”, bảo đảm tính 

đồng bộ, liên tục. Hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hạn trên tất cả các l nh vực. Duy trì 

thực hiện việc công khai xin lỗi người dân khi phát sinh hồ sơ trễ hạn. Hướng dẫn 

xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sử dụng trong Hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử đối với Cấp huyện, cấp xã.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính chế độ công chức, công vụ, nâng cao chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thực hiện các giải pháp thực hiện 

cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành cải cách 

hành chính
31

. 

C. ĐÁN  GIÁ C UNG: 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành, địa phương đã có 

nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phục hồi, phát triển, quốc 

phòng - an ninh được giữ vững, có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao: Hoạt 

động du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, nhộn nhịp và có nhiều tín 

hiệu phục hồi. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng so với cùng kỳ năm 

trước. Hoạt động giáo dục, đào tạo được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện tốt. Các chính sách an sinh 

xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, công tác chăm lo cho các đối tượng chính 

sách, người nghèo được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. 

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm 

vụ còn một số hạn chế sau: 

- Giá xăng dầu biến động mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tác động rất mạnh đến các ngành sử 

dụng nhiều xăng dầu như: Đánh bắt thủy sản, vận tải hàng hóa và hành khách, 

nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến giá tiêu dùng tăng cao gây nhiều khó khăn đối 

với đời sống của người nghèo, cận nghèo và người lao động. 

- Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị tuy được tập 

trung chỉ đạo thường xuyên nhưng chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển. Tiến độ giải quyết, xử lý lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, trái 

phép, không đúng mục đích trên đất nhà nước quản lý, đất dự án,... còn chậm. 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm của tỉnh 

còn chậm, như: Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà 

và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành..., làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình, dự 

án. Công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản chưa kịp thời, dẫn 

đến tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch. Việc xử lý tình trạng lấn chiếm, 

sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán; tình trạng xả rác thải, nhất 

                                                 
31 Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trong năm 2022: 

- Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố: Tiếp nhận : 9.921 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết: 9.696 hồ sơ 

(đúng hẹn: 9.669 hồ sơ; trễ hẹn: 27 hồ sơ liên quan đến l nh vực đất đai); đang giải quyết: 225 hồ sơ. 

- Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường, xã: Tiếp nhận:38.151 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết: 37.273 hồ 

sơ (đúng hẹn: 36.718 hồ sơ; trễ hẹn: 488 hồ sơ liên quan đến l nh vực đất đai); đang giải quyết: 878 hồ sơ. 
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là rác thải xây dựng không đúng nơi quy định có chuyển biến tích cực nhưng chưa 

đáp ứng nhu cầu xanh, sạch, đẹp của thành phố.  

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4), bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 

tuy được quan tâm, chỉ đạo nhưng kết quả đạt được chưa tốt, tỷ lệ người dân tham 

gia chưa cao (tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 3, lần 4 trên địa bàn thành phố đạt rất 

thấp; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ đạt 83,56% kế hoạch năm 2022). 

- Công tác cải cách hành chính của thành phố tuy có chuyển biến nhưng 

vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên 

quan đến l nh vực đất đai còn chậm, còn nhiều hồ sơ trễ hạn, gây bức xúc trong 

nhân dân. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng công tác 

nắm, dự báo tình hình có mặt còn hạn chế. Tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng vẫn còn xảy ra; tệ nạn ma túy, đánh bạc được tập trung xử lý nhưng 

vẫn chưa mang lại hiệu quả đề ra. 

 

P ẦN T Ứ   I 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

A. Chỉ tiêu chủ yếu: 

- Thu ngân sách: Hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao (1.490 tỷ đồng). 

- Sản lượng khai thác hải sản: 61.000 tấn. 

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: Đạt 100%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,07%. 

- Giao quân: Đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

 . Nhiệm vụ chủ yếu năm 2023: 

I. Nhiệm vụ: 

1. Lĩnh vực dịch vụ du lịch:  

Tiếp tục triển khai Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 20/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030; Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý, đầu tư, khai thác các tuyến, điểm tham 

quan du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Phan Thiết City tour) giai đoạn 

2021 – 2025. Phối hợp tổ chức năm du lịch Quốc gia năm 2023. 

2. Lĩnh vực thương mại:  

- Hoàn thành xây dựng Chợ Đức Long, Tiến Lợi đưa vào sử dụng; phối hợp 

thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo sự bình ổn giá cả, thông 

thoáng trong lưu thông mua bán hàng hóa. 
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3. Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:  

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công Bình Thuận hướng dẫn các 

cơ sở công nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố lập đề án hỗ trợ kinh phí 

khuyến công để đưa vào kế hoạch khuyến công năm 2023. 

4. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản: 

- Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất của các thuyền nghề; tình hình hoạt 

động của các cơ sở đóng sửa tàu thuyền; triển khai nghiêm và có hiệu quả các biện 

pháp chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Phối hợp với Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm và thủy sản Bình Thuận thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

trên địa bàn thành phố. 

- Theo dõi và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các loại 

cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện chỉ tiêu diện tích thanh long và các nhóm 

trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở 03 xã. Tăng cường công tác bảo vệ và 

phòng, chống cháy rừng tại các phường, xã có rừng trên địa bàn thành phố. 

5. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:  

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023; theo dõi 

tiến độ thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ năm 2023. 

6. Công tác xây dựng nông thôn mới:  

Triển khai thực hiện có kết quả nhiệm vụ nông thôn mới năm 2023 và giai 

đoạn 2022 - 2025; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023. 

7. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:  

Thường xuyên rà soát, ban hành các phương án Phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn, theo dõi các 

điểm có nguy cơ sạt lở do biển xâm thực để kịp thời có phương án xử lý. 

8. Công tác thu - chi ngân sách:  

- Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 tỉnh giao và dự 

toán phấn đấu của thành phố giao. Tiếp tục điều hành tốt việc chi ngân sách, đảm 

bảo cân đối giữa thu và chi; tăng cường công tác kiểm soát chi ở các đơn vị, địa 

phương; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và quy chế tự kiểm tra 

nội bộ tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

9. Công tác đầu tư phát triển:  

- Đẩy nhah tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân kế hoạch 

đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý đầu tư công theo Luật Đầu tư công. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh, 

bức xúc của thành phố trong kế hoạch năm 2023. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh 

mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
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10. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, đô thị: 

- Lập phương án bố trí đất rừng đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; hoàn 

thành đề án quản lý số về đất đai. Triển khai quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, 

khẩn trương hoàn thành kế hoạch sử dụng đất 2023. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả sai phạm đối với 

132 thửa đất theo Kết luận thanh tra số 1696/KL-UBND ngày 16/5/2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận; khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư dự án đường Lê Duẩn. Tập trung chỉ đạo xử lý lấn chiếm đất đai 

đối với các vụ việc phức tạp và tình trạng lấn chiếm đất xảy ra tại các dự án. 

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp hải sản Phú Hài, 

các cơ sở hoạt động trong khu dân cư. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy ngày 

09/7/2020 và Kế hoạch số 6050/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố 

về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác, nước thải, chất 
thải ra đường phố và khu vực công cộng”. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đồ án điều chỉnh quy hoạch trên 

địa bàn thành phố.  

- Thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây 

dựng, xử lý kiên quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và chấm 

dứt việc hình thành các khu, điểm dân cư tự phát; lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. 

II. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:  

1. Lĩnh vực giáo dục:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 

lớp 1, lớp 2, lớp 6 và năm đầu tiên thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 năm học 2023-

2024. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong tổ 

chức các hoạt động dạy, học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Tiếp tục triển khai linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng thời 

điểm. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học 

sinh. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động dạy, học. 

2. Lĩnh vực y tế:  

Chủ động phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid – 19; công tác 

tiêm vắc xin phòng Covid – 19; thực hiện có hiệu quả các chương trình Mục tiêu Y 

tế - Dân số, đảm bảo tiến độ thực hiện của từng chương trình. Tiếp tục tăng cường 

công tác tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và có các giải 

pháp hiệu quả trong phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

3. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:  

Phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng và người lao động. Phấn đấu hoàn 
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thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đẩy 

mạnh các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 

giao năm 2023. 

4. Lĩnh vực văn hóa - thể dục thể thao: 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trong các ngày lễ, tết và phục vụ các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn; 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên l nh vực 

kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông.  

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ v  

đại”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 

phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hoạt 

động thi đấu thể thao nhân ngày lễ, kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước thu hút 

nhiều đối tượng, lứa tuổi trong nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia và tích 

cực tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 18/3/3022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

5. Lĩnh vực an sinh xã hội:  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ cho các đối tượng theo 

đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch vận động Quỹ Đền ơn đáp ngh a năm 2023. 

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch giao. Theo dõi công tác 

giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em gắn với xây dựng “xã, phường phù hợp với trẻ em” và 

thực hiện Dự án “Hỗ trợ các biện pháp nhằm cải thiện tình hình lao động trẻ em 
tại một số phường, xã của thành phố Phan Thiết” do Tổ chức Terre Des Hommes 

Đức tài trợ.  

III. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội: 

1. Nhiệm vụ quốc phòng địa phương: 

- Duy trì nghiêm công tác nắm tình hình và sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo 

vệ an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội, Tết diễn ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công 

tác đăng ký, quản lý nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 

30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 

của Chính phủ. Rà soát, bổ sung danh sách, hồ sơ và triển khai xây dựng Hải đội dân 

quân thường trực; phối hợp tham mưu bảo đảm vị trí đất xây dựng doanh trại Hải 

đội ở phường Thanh Hải.  

- Tổ chức Lễ giao nhận quân và giao quân năm 2023. Hoàn thành các chỉ 

tiêu xây dựng lực lượng; tổ chức tập huấn, huấn luyện, Hội thi, Hội thao, luyện tập, 

diễn tập cho các đối tượng theo kế hoạch. Xây dựng và triển khai các phương án 

sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng khu vực 

phòng thủ; Phòng thủ dân sự. Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở 

làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã.  
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2. Lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội:  

- Triển khai các giải pháp để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật 

tự xã hội làm giảm tội phạm hình sự đặc biệt và giảm các vụ án rất nghiêm trọng 

và đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, công tác tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. 

- Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, 

thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. 

IV. Quản lý hành chính nhà nước và phòng, chống tham nhũng: 

1. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp 

công dân; kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các địa phương, đơn vị. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu giải quyết 

đơn thư, nhất là đơn tồn đọng, kéo dài. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo ngay từ cơ sở, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định. 

2. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, đơn vị 

và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức kiểm soát tài sản, thu nhập. 

3. Công tác cải cách tư pháp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật:  

Phấn đấu hoàn thành Chương trình công tác tư pháp năm 2023. Khai thác tốt 

dữ liệu hộ tịch trên Hệ thống Phần mềm hộ tịch điện tử. 

4. Công tác xây dựng chính quyền:  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra 

công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Thực hiện tốt các quy định 

về tuyển dụng, sử dụng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của UBND thành 

phố và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến phường, xã. 

5. Công tác cải cách hành chính:  

Đẩy mạnh thực hiện có kết quả các mục tiêu công tác cải cách hành chính, 

đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo 

cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”; đặc biệt là mô hình “một cửa”, “một 

cửa liên thông hiện đại” từ thành phố đến phường, xã. Tiếp tục thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính; hạn chế thấp nhất 

hồ sơ trễ hẹn, nhất là trên l nh vực đất đai. 

 . Một số giải pháp thực hiện: 

1. Tiếp tục theo dõi các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh để thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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2. Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là 

hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng 

điểm, quan trọng của thành phố. 

3. Chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế; tăng cường ứng 

dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển 

nền kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

4. Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và công tác giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn. Quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tình 

trạng nước thải, rác thải. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên l nh vực quốc phòng, an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống ngay 

từ khi mới phát sinh. Tăng cường tuần tra kiểm soát, lập lại trật tự trên l nh vực trật 

tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. 

6. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả 

và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết 

ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, 

thực hiện cải cách đồng bộ trong các l nh vực như: Đầu tư, đăng ký kinh doanh, 

đất đai, xây dựng….  

8. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để nâng cao hiệu lực 

lãnh đạo và trách nhiệm quản lý thực thi nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Chấn 

chỉnh thái độ tác phong, tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân 

dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của 

UBND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT. UBND thành phố; 

- Địa biểu HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TC (M). 
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Phan Nguyễn  oàng Tân 
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     N N  N   N 

T ÀN  P Ố P  N T IẾT 

CỘNG  Ò  XÃ  ỘI C   NG Ĩ  VIỆT N M 

Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 
 

 IỂU SỐ LIỆU KIN  TẾ - XÃ  ỘI NĂM 2022 C   T ÀN  P Ố  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  469     /BC-UBND ngày  06 /12/2022  

của UBND thành phố) 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

So với 

năm 

2021 

(%) 

So với 

kế 

hoạch 

(%) 

Ước 

năm 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

A- KIN  TẾ 
      

I- Nông nghiệp 
      

1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu 
      

- Thanh long " 9.800 10.500 110,53 107,14 9.500 

- Hạt điều " 90 51 56,67 56,67 50 

2. Chăn nuôi 
      

- Tổng đàn bò Con 1.700 2.219 124,57 124,65 1.650 

- Tổng đàn lợn " 6.100 6.480 104,45 106,23 6.000 

- Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 1.800 895 127,86 49,72 1.000 

II. Lâm nghiệp 
      

- Trồng rừng tập trung (trồng mới) Ha 130 127 - 97,69 - 

III. Thủy sản 
      

1. Sản lượng khai thác hải sản Tấn 57.200 61.159 105,71 106,92 61.000 

2. Sản lượng tôm giống sản xuất 
Triệu 

Post 
0,5 320 98,46 64.000 325 

IV. Tài nguyên và môi trường 
      

1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ Ha 40,0 14,96 36,04 37,39 - 

a. Hộ gia đình, cá nhân " 40,0 14,96 36,04 37,39 - 

- Đất sản xuất nông nghiệp " 38,3 14,40 37,89 37,60 - 

- Đất ở nông thôn " 0,4 0,05 9,86 12,33 - 

- Đất ở đô thị " 1,30 0,51 16,90 39,00 - 

- Đất phi nông nghiệp " - - - - - 

b. Tổ chức " - - - - - 

 . XÃ  ỘI 
      

I.   tế 
      

1. Cơ sở y tế khám và điều trị cơ sở 23 23 100,00 100,00 23 

- Bệnh viện " 5 5 100,00 100,00 5 

- Trung tâm Chăm sóc SKSS " - - - - - 
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- Phòng khám khu vực " 1 1 100,00 100,00 1 

- Trạm y tế xã, phường " 17 17 100,00 100,00 17 

2. Giường bệnh điều trị Giường 1.495 1.485 100,00 99,33 1.485 

- Bệnh viện " 1.380 1.370 100,00 99,28 1.370 

- Trung tâm Chăm sóc SKSS " - - - - - 

- Phòng khám khu vực " 30 30 100,00 100,00 30 

- Trạm y tế xã, phường " 85 85 100,00 100,00 85 

3. Dân số - kế hoạch hóa gia đình 
      

- Giảm tỷ lệ sinh %o - - - - - 

- Số người thực hiện KHHGĐ Người 10.550 4.982 78,43 47,22 
 

II.  ảo hiểm xã hội 
      

1. Số người tham gia bảo hiểm y tế Người 209.053 177.842 111,79 85,07 180.500 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 90,96 77,4 100,60 85,07 78,54 

2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội Người 4.017,0 1.392 6,26 34,65 1.500 

III. Giáo dục và Đào tạo 
      

1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường 
      

- Nhà trẻ % 30,0 30,0 100,00 100,00 30,00 

- Mẫu giáo % 93 93 108,14 100,00 93 

- Tiểu học đúng độ tuổi % 98 98 100,00 100,00 98 

- Trung học cơ sở đúng độ tuổi % 97 97 101,04 100,00 97 

2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo % 99 99 100,00 100,00 99 

3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 % 100 100,0 100,00 100,00 100 

4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm 
Học 

sinh 
46.330 47.455 101,57 102,43 46.270 

a. Học sinh mầm non Cháu 12.550 12.550 99,93 100,00 12.470 

- Nhà trẻ " 1.950 1.950 89,24 100,00 1.970 

- Mẫu giáo " 10.600 10.600 102,18 100,00 10.500 

Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi " 3.750 3.750 97,48 100,00 3.850 

b. Học sinh phổ thông 
Học 

sinh 
33.780 34.905 102,17 103,33 33.800 

- Tiểu học " 20.590 21.979 105,28 106,75 20.800 

Trong đó: Tuyển mới lớp 1 " 3.700 4.547 101,09 122,89 3.850 

- Trung học cơ sở 
Học 

sinh 
13.190 12.926 97,29 98,00 13.000 

Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông " 4.060 4.066 130,11 100,15 4.000 

5. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 

5 tuổi 
Xã 18 - - - 18 

6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi 
Xã 18 - - - 18 
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7. Phổ cập Trung học cơ sở 
      

- Số học sinh ra lớp Người - - - - - 

- Số xã đạt chuẩn Xã 18 - - - 18 

8. Xoá mù chữ 
      

- Số học viên ra lớp Người - - - - - 

9. Số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm Trường 2 2 66,67 100,00 2 

Chia ra: - Mầm non " - - - - - 

- Tiểu học " 2 2 200,00 100,00 2 

- THCS " - - - - - 

III.Văn hóa -Thông tin 
      

1. Biểu diễn phục vụ chính trị và đưa VHTT về cơ sở 
      

- Đội Thông tin lưu động thành phố Buổi 60 67 53,60 111,67 60 

2. Số lượng sách được bổ sung trong năm 
      

- Thư viện huyện, thị xã, thành phố Bản 100 140 35,00 140,00 100 

IV. Lao động - xã hội 
      

1. Chương trình XĐGN 
      

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm % - 0,74 - - - 

2. Giải quyết việc làm Người 6.670 7.054 135,65 105,76 
 

Trong đó: 
      

- Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL " - - - - - 
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