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1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy 

* Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng
chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Thăm các đồng chí cựu chiến binh, cựu
thanh niên xung phong đã từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang
sống tại thành phố Phan Thiết và các huyện Tánh Linh, Đức Linh; dự gặp mặt các
chiến sĩ và cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên
Phủ; dự chương trình giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh và thế hệ trẻ với các chiến sĩ,
cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm
60 năm ngày  chiến  thắng Điện  Biên Phủ (07/5/1954 -  07/5/2014).  Đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh và đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX)(1).

- Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình
Thuận: Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hà Nội; dự
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức tại Hà Nội.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Cùng với đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm một số cơ sở thờ tự
Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2558; làm việc với
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh: Chủ trì họp Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua nội dung Đề án kiên cố hóa
kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020;
Quy định về đối tượng thu, mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa

1() Trong đó: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri
tại các phường Phú Trinh, Bình Hưng, Hưng Long (thành phố Phan Thiết); đồng chí Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hải, phường Phước Lộc (thị xã La Gi).
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chính trên địa bàn tỉnh; Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông, giữ xe
đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh; Quy định về bổ sung mức phí đấu giá trả cho
tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh; Quy định
về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; đi kiểm
tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ
1A - đoạn qua địa bàn tỉnh tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc; chủ trì làm
việc với liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty Cổ
phần Tư vấn xây dựng điện 2 về phương án đầu tư dự án xây dựng Cảng tổng hợp
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

- Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Làm việc với Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014, một số nhiệm vụ
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; làm việc với Thường trực
các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh về tình hình, kết quả công tác tổ chức
cơ sở Đảng và công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị
- xã hội năm 2013 và quý I/2014, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  Họp nghe và cho ý kiến về việc chuyển mục
đích sử dụng đất sân Golf Phan Thiết sang đất đô thị và việc liên doanh Công ty
Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
về phương án đầu tư dự án xây dựng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

2. Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các
đảng bộ trực thuộc tỉnh

* Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc:  Dự sinh
hoạt kỷ niệm và tổ chức thăm các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung
phong đã từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia kháng chiến chống
thực dân Pháp hiện đang sống trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến
thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9
- Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) và kỳ họp giữa năm 2014 của Hội đồng nhân
dân huyện, thị xã, thành phố; cùng với đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố thăm
một số cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch
2558. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và các Huyện ủy Tánh Linh, Đức Linh:
Cùng với Thường trực Tỉnh ủy thăm các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên
xung phong đã từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sống tại địa
phương nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -
07/5/2014). Thường trực các Huyện ủy Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc: Cùng với đồng
chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm
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tra tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ
1A - đoạn qua địa bàn các huyện. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Phú
Quý: Cùng với đại biểu Quốc hội (khóa XIII) - Đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử
tri một số xã trên địa bàn.  Thường trực các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Tánh
Linh: Làm việc với đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy về tình hình,
kết quả công tác tổ chức cơ sở Đảng và công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2013 và quý I/2014, một số nhiệm vụ
trọng tâm trong thời gian tới. Thường trực Thị ủy La Gi và Huyện ủy Hàm Thuận
Bắc: Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Thành ủy Phan Thiết
và các Huyện ủy Hàm Tân, Phú Quý: Chủ trì họp giao ban các Thường trực nghe
và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng
tâm tháng 5/2014. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và Huyện ủy Phú Quý: Chủ
trì họp giao ban khối Đảng về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014. Thường trực Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp và Huyện ủy  Ham Thuận Nam: Họp Thường trực Đảng ủy triển khai
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014. Thường trực các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc,
Hàm Tân:  Chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện.  Thường trực Thị ủy La Gi và
Huyện ủy Bắc Bình: Làm việc với Ban Tổ chức Huyện, Thị ủy về tình hình công
tác tổ chức xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ
nay đến cuối năm 2014. Thường trực các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Phú Quý:
Làm việc với một số Đảng ủy xã về công tác cán bộ. Thường trực các Huyện ủy
Bắc Bình, Hàm Tân: Làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các
ban của Hội đồng nhân huyện về chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2014 của
Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Bắc Bình: Tổ
chức giám sát theo Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân
huyện. Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Huyện ủy Bắc Bình: Dự Lễ
khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2014.

* Ban Thường vụ các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình: Họp đánh giá
kết  quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai  nhiệm vụ trọng tâm tháng
5/2014. Ban Thường vụ các Huyện ủy Bắc Bình, Đức Linh: Họp nghe và cho ý
kiến về công tác cán bộ.  Ban Thường vụ các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đức
Linh: Họp xét kết nạp đảng viên mới.

* Ban Châp hanh Đảng bộ các huyện Ham Tân, Tánh Linh: Họp nghe và
cho ý kiến về công tác cán bộ.

- Thường trực Thành ủy Phan Thiết: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự
Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và “Tỏa sáng nghị lực Việt”
năm 2014 do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức; chủ trì họp giao ban Bí thư
Đảng ủy  các phường, xã  về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai
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nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014.

- Thường trực Thị ủy La Gi: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì họp giao
ban khối nội chính về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014.

- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Làm việc với đại diện lãnh đạo Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy
xã Hòa Minh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.

- Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tài
chính về giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục
vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn huyện.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Làm việc với đại diện lãnh đạo
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về giải quyết một số vụ án
tồn đọng trên địa bàn. Ban Thường vụ họp nghe và cho ý kiến dự thảo Kết luận
của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Làm việc với đại diện lãnh đạo
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Cùng với Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện viếng Đền
tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày chiến
thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014); chủ trì  Hội nghị quán triệt Quyết
định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy
định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân
dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ trì Hội nghị quán
triệt Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020; chủ trì họp giao ban đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu
ngân sách của huyện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;
chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện về đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian
tới, cho ý kiến dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan
hệ công tác của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện và một số vấn đề liên quan. 

- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Làm việc với đại diện lãnh đạo Thanh
tra tỉnh về giải quyết khiếu nại của công dân.
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- Thường trực Huyện ủy Đức Linh: Làm việc với Bộ phận giúp việc Ban
Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa
XI) nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao lưu tuyên
dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu qua 4 năm (2011 - 2014) thực
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm việc với Tổ kiểm tra
của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Ban Thường vụ họp nghe và cho ý kiến về các dự thảo Quy
định có liên quan của Ban Thường vụ Huyện ủy; Báo cáo quyết toán tài chính
Đảng năm 2013 của Đảng bộ huyện; công nhận đảng viên chính thức.

- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Làm việc Đoàn công tác của Ban Dân
vận Trung ương Đảng (cơ quan Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh); dự tiếp
xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; dự Lễ khai
mạc Chương trình đưa hàng Việt về huyện Phú Quý năm 2014 do Sở Công thương
tổ chức; làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế về công tác cán bộ; dự Lễ công bố
quyết định về việc sáp nhập Bệnh viện Quân dân y và Trung tâm y tế huyện; làm
việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đội thông tin lưu động huyện, các vận
động viên đoạt giải tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VII và các học sinh
đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2013 - 2014.

- Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Dự lớp tập huấn cán bộ
Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức; kiểm tra một
số đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo Kế hoạch số 92-KH/ĐU của Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối về việc thi hành Điều lệ Đảng; dự chương trình giao lưu nghệ thuật
giữa Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Biển Xanh (tỉnh Bình Thuận) với Đoàn Nghệ thuật
Tổng hợp tỉnh Tiền Giang. 

- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Làm việc với Tổ xây dựng Đề
án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình
Thuận trong tình hình mới” về phân công triển khai các bước xây dựng Đề án; họp
triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014.

3. Một số tình hình và hoạt động cụ thể

- Sáng ngày 08/5/2014, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do đồng chí
Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới tỉnh Bình Thuận về tình hình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn
2011 - 2013. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và

5



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org. 

đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Thuận đạt được trong thời gian qua. Để tiếp
tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, cần phát huy tốt
hơn vai trò của cả hệ thống chính trị các cấp với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tập
trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tích cực
tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển,
nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa
Ban Chỉ đạo tỉnh với địa phương trong việc tiếp tục thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vào các xã
gần đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo tỉnh phải xây dựng lộ trình thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với
tình hình thực tế của từng xã; tăng cường công tác kiểm tra và phát động phong
trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, Đoàn
công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để chuyển đến các bộ, ngành liên quan
xem xét giải quyết.

- Sáng ngày 05/5/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, cùng với đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đa đi thăm và chúc mừng Ban Trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị cao tăng nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên
hiệp quốc (Vesak) năm 2014 - Phật lịch 2558.

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu
dương tinh thần đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã
hăng hái lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật  của Nhà nước,  góp phần vào sự phát  triển chung của địa  phương.  Đồng
thời, mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong việc
đoàn kết, tập hợp chức sắc, tăng ni và Phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo
pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.

 Hướng về niềm vui chung của cả nước nhân dịp Đại lễ Phật Đản Liên hiệp
quốc (Vesak) năm 2014 - Phật lịch 2558, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh triển khai tốt công việc cần
thiết để ngày Lễ được diễn ra trang trọng theo đúng chủ trương của Trung ương và
của tỉnh; đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết để buổi Lễ diễn ra thành
công tốt đẹp.

- Tối ngày 05/5/2014, phát biểu tại  Chương trình giao lưu giữa lãnh đạo
tỉnh và thế hệ trẻ với các chiến sĩ và cựu thanh niên xung phong tham gia chiến
dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(07/5/1954 - 07/5/2014), đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn

6



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org. 

mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là một
trong những móc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của
dân tộc Việt Nam, là thắng lợi chính nghĩa của một dân tộc anh hùng, quyết
không khuất phục trước chủ nghĩa đế quốc. 60 năm đã trôi qua, song tầm vóc và
ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục được khẳng định và
không ngừng được nâng lên; phạm vi ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ
không chỉ dừng lại ở một quốc gia, một khu vực mà có sức tác động đến cả thế
giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp của dân tộc ta mà còn trở thành nguồn động lực to lớn, động
viên, cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đứng lên giải phóng mình. Để làm
nên chiến thắng vĩ đại đó, đã có hàng vạn chiến sĩ,  thanh niên xung phong
hăng hái lên đường tham gia chiến dịch trong số đó đã có không ít đồng chí đã
anh dũng hi sinh hoặc mất đi một phần thân thể của mình. Tỉnh Bình Thuận rất
vinh dự có nhiều đồng chí tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và hiện vẫn còn
hơn 30 đồng chí cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong tham gia chiến
dịch Điện Biên Phủ còn sống. Mỗi đồng chí cựu chiến binh và cựu thanh niên
xung phong hiện hữu hôm nay là minh chứng lịch sử rõ nhất cho tinh thần quật
cường, ý chí cách mạng sáng ngời của dân tộc Việt Nam. 

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các
ngành trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống
cho đối tượng có công cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; đồng
thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua để hoàn thành đạt và vượt
các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày
càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lực lượng
đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng nỗ lực,
học tập để từng bước hoàn thiện bản thân mình, từ đó cống hiến hết sức mình cho
sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày
càng phát triển trong tương lai.

- Sáng ngày 07/5/2014, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án
kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, giai
đoạn 2015 - 2020. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:  Xây
dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; trong đó tiêu chí
về thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương nội đồng) là quan trọng nhất; trong thời
gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí thủy lợi, góp phần hoàn thành
mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng và thực hiện
đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại các xã xây dựng nông thôn mới là rất
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cần thiết. Theo đó, việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng phải bảo đảm thực
hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trước mắt, tập trung
kiên cố hóa kênh mương nội đồng tại những vị trí, những đoạn xung yếu nhất, dễ
bị sạt lỡ; ưu tiên đầu tư cho các xã điểm và các xã đăng ký hoàn thành xã nông
thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015. Trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành việc kiên
cố hóa 43 tuyến kênh, với tổng chiều dài 12,75 km, bảo đảm tưới, tiêu cho 1.542
ha đất sản xuất nông nghiệp tại 13 xã, với tổng kinh phí khoảng 17,84 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu hoàn thành việc kiên cố hóa 104 tuyến
kênh, với tổng chiều dài 48,49 km, bảo đảm tưới, tiêu cho 3,830 ha đất sản xuất
nông nghiệp tại 40 xã, với tổng kinh phí khoảng 70,71 tỷ đồng. Quá trình thực
hiện, tùy theo từng khu vực, ngân sách Nhà nước sẽ có mức hỗ trợ cụ thể, đối với
khu vực 1 không quá 80%, khu vực 2 không quá 90% kinh phí thực hiện, số còn
lại do dân tự nguyện đóng góp và khu vực 3 Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực
hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, danh mục công trình và kế hoạch đầu
tư cho từng năm; theo dõi, giải quyết những phát sinh, tổng hợp báo cáo và đề
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thực hiện; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn
các xã xây dựng nông thôn mới thực hiện việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng
theo đúng quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản hàng năm để bảo đảm thực
hiện tốt Đề án. Sở Tài chính cân đối vốn thực hiện theo đúng tiến độ của Đề án;
đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và
Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách, khả năng trả nợ và
phương án vay vốn trong kế hoạch hàng năm để thực hiện kiên cố hóa kênh
mương; hướng dẫn địa phương nghiêm thu, quyết toán theo đúng quy định. Ủy
ban nhân dân các huyện chỉ đạo các xã triển khai  thực hiện có kết quả Đề án trên
địa bàn./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;    
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trú Báo Nhân dân và TTXVN tại Bình Thuận;
- Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp VPTU;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
  
           
              (đã ký và đóng dấu) 

             

Lê Tấn Lai
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