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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 4/2014
-----

Sáng ngày 28/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp
giao ban các Thường trực cuối tháng 4/2014. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh
Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng
chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng
chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trương Quang Hai - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí
Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Thanh Chính - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Đắc Lâm - Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận; các đồng chí
lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến tham gia
của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:

I- Một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 5/2014

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết quý II/2014
theo Thông báo số 374-TB/TU, ngày 18/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo phòng, chống hạn hán và phòng,
chống phá rừng, cháy rừng mùa khô; tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh trên người (nhất là dịch sởi) và vật nuôi (nhất là dịch cúm gia cầm).

3. Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước; nhất
là các địa phương thu ngân sách quý I/2014 đạt thấp hơn kế hoạch đã đề ra.

4. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến kênh chuyển nước từ hồ
Sông Móng về hồ Đu Đủ và hồ Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam) vào ngày
30/4/2014.
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5. Tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan sau công tác giải phóng mặt
bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn tỉnh; triển
khai Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông; triển
khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng đường cao
tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh; việc thu hồi đất triển khai xây
dựng đường Hùng Vương; khởi công đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú.

6. Chỉ đạo tốt công tác phối hợp tổ chức cuộc thi chung kết “Hoa hậu đại
dương” tại Bình Thuận.

7. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, xử
lý xe quá tải, quá khổ.

8. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; ưu
tiên phân bổ kinh phí đầu tư cho 21 xã điểm của tỉnh, trước hết tập trung lĩnh
vực giáo dục, y tế.

9.  Tiếp tục rà soát các vụ khiếu nại; trên cơ sở đó, phân định rõ thẩm
quyền giải quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban
nhân dân tỉnh để tập trung xử lý dứt điểm.

10.  Đôn đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương triển khai
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng hai bên đường 706B, tạo quỹ đất sạch để
bán đấu giá.

11. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận phối hợp với Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh rà soát các công việc chuẩn bị sơ kết Chương
trình hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với thành phố Hồ Chí Minh.

12.  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị
tỉnh Bình Thuận rà soát, xác định những vấn đề cần làm việc với các bộ, ngành
Trung ương trong kỳ họp Quốc hội sắp đến.

13. Rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Tổng Thanh tra Chính phủ, trong tháng
6/2014 có báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

II- Về một số vấn đề cụ thể

1.  Về việc  vận  động  ủng  hộ  Quỹ  học  bổng  “Tiếp  bước  cho  em đến
trường” năm 2014: Thống nhất nội dung đề nghị của Ban Chỉ đạo cuộc vận
động “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh theo Tờ trình số 205-TTr/BCĐ
ngày 07/4/2014.

2. Về việc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh sử dụng
nguồn chi phí hoạt động kinh doanh để tài trợ cho Trường Trung học Cơ sở Tân
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Đức (huyện Hàm Tân): Thống nhất theo nội dung Công văn số 1263/UBND-
TH, ngày 15/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.  Về phân khai vốn xổ số kiến thiết vượt thu còn lại của năm 2013 và
năm  2014:  Thống  nhất  theo  nội  dung  Tờ  trình  số  1449/TTr-UBND,  ngày
28/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình đó, chú ý phân bổ vốn cho các
cơ sở giáo dục mầm non, những công trình bức xúc và 21 xã điểm xây dựng
nông thôn mới của tỉnh.

4.  Việc  hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo (phần
kinh phí 15% do người mua bảo hiểm y tế phải nộp): Đề nghị Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nói rõ trong văn bản hướng dẫn vận
động của nhà tài trợ.

5. Về chuẩn bị kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX): Đề nghị
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ
sung) của Tỉnh ủy (khóa XII) xác định những nội dung liên quan, trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;          
- Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;      
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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