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1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy 

* Thường trực Tỉnh ủy: Chủ trì họp nghe các sở, ban, ngành liên quan báo
cáo và cho ý kiến về một số tình hình nổi lên hiện nay tại Trung tâm Điện lực
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; những vướng mắc liên quan đến công tác đền bù,
giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1- đoạn qua địa
bàn tỉnh; công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
khóa VII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); công tác cán bộ. Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí
thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh: Chủ trì họp trực tuyến nghe các ngành, các địa phương liên quan
báo cáo và cho ý kiến xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù,
bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn đi qua địa
bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng
chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  và
đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Chủ trì họp nghe Ban Nội chính
Tỉnh ủy báo cáo và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng
5/2014.  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và
đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Chủ trì họp nghe và cho ý kiến về
nội dung, nhân sự chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- 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: Họp kỳ họp thứ 7 - Quốc hội (khóa XIII) tại Hà Nội; làm việc với đại
diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch về triển khai công tác chuẩn bị tham mưu xây dựng Chương
trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 9
(khóa XI) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ trì

họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 5/2014; dự Hội thảo
đánh giá kết  quả thực hiện giai  đoạn 1 và triển khai giai  đoạn 2 của đề tài
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“Nghiên cứu sản xuất sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Bình Thuận phục vụ du
lịch” do Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức; chủ trì họp Đảng đoàn Hội đồng
nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì họp Ủy ban
nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; họp giải quyết khiếu nại của công dân; chủ
trì họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp và làm việc với ông Bae
Keuk Hwan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sunjin Vina của Hàn Quốc đến
tìm hiểu cơ hội đầu tư trang trại chăn nuôi heo tại Bình Thuận.

- Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Dự Hội nghị tập huấn
công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho lãnh đạo Liên
đoàn Lao động các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam tổ chức tại thành phố Phan Thiết; làm việc với Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên 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 Thị ủy La Gi,
Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam về tình hình, kết quả công tác xây
dựng tổ chức cơ sở Đảng và công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2013 và quý I/2014, một số nhiệm vụ
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; dự Lễ khai mạc Hội thao
Quân sự - Quốc phòng năm 2014 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức; dự Lễ
gắn biển “Công trình chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập,
huyện Hàm Thuận Nam” chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

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: Họp trực tuyến với Ủy ban nhân
dân tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014 do đồng chí Huỳnh
Thanh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thường
trực Thành ủy Phan Thiết và các Huyện ủy Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận
Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân: Họp trực tuyến với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong
công tác đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 -
đoạn đi qua địa bàn tỉnh.  Thường trực Thị ủy La Gi và Huyện ủy Hàm Thuận
Nam: Làm việc với đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy về tình hình,
kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và công tác dân vận, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2013 và quý I/2014,
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một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thường
trực Thành ủy Phan Thiết và các Huyện ủy Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh
Linh: Họp Thường trực Huyện ủy, Thành ủy(1). Thường trực Thị ủy La Gi và các
Huyện ủy Bắc Bình, Đức Linh, Phú Quý: Chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện,
thị xã. Thường trực các Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Phú Quý: Chủ
trì Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-
QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 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”(2). Thường trực các Huyện ủy Bắc
Bình, Hàm Thuận Bắc, Phú Quý: Chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội
nghị Trung ương 9 (khóa XI)(3). Thường trực Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi
và các Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đức Linh: Dự Hội nghị triển khai công tác
bầu cử Trưởng, Phó Trưởng Ban Điều hành thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2014 -
2019 do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức.  Thường trực các
Huyện ủy Tánh Linh, Đức Linh:  Kiểm tra việc khắc phục những khuyết điểm,
hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với
một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc(4).  Thường trực Thành ủy Phan Thiết và
các Huyện ủy Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc: Chủ trì họp đánh giá tình hình thực
hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tháng 5 và triển khai nhiệm vụ
trọng tâm tháng 6/2014.  Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Hàm Thuận
Bắc, Phú Quý: Chủ trì họp giao ban các Thường trực cuối tháng 5/2014.

* Ban Thường vụ các Huyện ủy Tánh Linh, Đức Linh: Họp nghe và cho ý
kiến về dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và

1() Trong đó: Thường trực Thành ủy Phan Thiết họp thông qua quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn A3) và công tác cán bộ. Thường trực các Huyện ủy Tuy
Phong, Hàm Thuận Nam họp nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham
nhũng tháng 5/2014 và các vụ việc tồn đọng, nổi cộm.
2() Riêng Huyện ủy Phú Quý lồng ghép với việc quán triệt, triển khai Kết luận số 92-KL/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tăng cường sự
lãnh của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
3() Trong đó:  Thường trực Huyện ủy Bắc Bình  kết hợp báo cáo  thông tin thời sự về tình hình Biển
Đông cho đội ngũ cán bộ nguyên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thường trực các
Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Phú Quý thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho
đội ngũ cán bộ chủ chốt (đương chức và nguyên chức) của huyện.
4() Trong đó:  Thường trực Huyện ủy Tánh Linh kiểm tra đối với các Chi ủy Tòa án nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân huyện. Thường trực Huyện ủy Đức Linh kiểm tra đối với các Đảng ủy thị trấn Đức
Tài,  Trường Trung học Phổ thông Đức Linh.
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các Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Đức Linh: Họp nghe và cho ý kiến về công tác
Đảng vụ.        

- Thường trực Thành ủy Phan Thiết: Làm việc với đại diện Thường trực
Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
họp nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo và cho ý kiến về  tiến độ giải
phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án cầu và đường Hùng Vương; về giải
quyết khiếu nại của công dân; dự Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông do
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức. Ban Thường vụ họp nghe
và cho ý kiến về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; thông
qua quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn A3).

- Thường trực Thị ủy La Gi: Dự kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thị xã
(khóa X). Ban Thường vụ Thị ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định
ban hành Quy định trách nhiệm của các ban của Thị ủy tham gia giải quyết
khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy;
Quyết định ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ
thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Quyết định ban hành Quy định giám
sát đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.

- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Làm việc với Thường trực Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình, kết quả triển khai những công việc theo yêu cầu
của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong năm 2013; chủ trì họp Thường trực Hội
đồng nhân dân huyện về triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2014, kiểm tra
tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa VII); dự Lễ
tổng kết năm học 2013 - 2014 tại Trường Trung học Phổ thông Hòa Đa.  Ban
Thường vụ họp nghe và cho ý kiến về kết quả đấu thầu chợ Phan Rí Cửa; Kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về
tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;
kết quả giải quyết đơn tố cáo đảng viên; xét kỷ luật đảng viên.

- Thường  trực Huyện ủy Bắc Bình: Tiếp công dân.  Ban Thường vụ họp
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
tháng 6/2014.

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Làm việc Làm việc với Đoàn
kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ
chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay”; kiểm tra tiến độ thực hiện công tác đền bù, bàn giao
mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn xã Hàm
Đức; làm việc với Đảng ủy xã Đa Mi về công tác cán bộ.
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- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam: Chủ trì họp Đảng ủy khối các
cơ quan Đảng - đoàn thể huyện.  Ban Thường vụ họp thông qua dự thảo Quy
định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các
ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; công tác cán bộ.

- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Làm việc với đại diện lãnh đạo Ban
Nội chính Tỉnh ủy về tình hình xử lý các vụ việc liên quan; làm việc với Chi ủy
Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện về tình tình thực hiện nhiệm vụ
5 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
2014.  Ban Thường vụ  họp nghe và cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết khu vực
trung tâm thị trấn Lạc Tánh (điều chỉnh, bổ sung); tiến độ thực hiện Kết luận số
215-KL/HU, ngày 11/4/2014 của Huyện ủy về  sơ kết  01 năm thực hiện Kế
hoạch số 87-KH/HU  của Huyện ủy  và những nhiệm vụ cần làm ngay, những
giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2014;  Tờ trình của Ủy
ban nhân dân huyện về việc xin ý kiến về chủ trương chuyển giao Công ty Cổ
phần Điện nông thôn huyện cho Công ty Điện lực Bình Thuận quản lý; Tờ trình
của Ủy ban nhân dân huyện về phương án xử lý, thu hồi, quản lý đất lâm nghiệp
bị lấn chiếm trái phép tại lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông; việc thành
lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng  quê hương  Tánh Linh
(25/12/1974 - 25/12/2014); Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng
các ngày lễ lớn của đất nước trong 02 năm 2014 - 2015. 

- Thường trực Huyện ủy Đức Linh: Cùng với đại diện lãnh đạo Liên đoàn
Lao động tỉnh thăm và tặng quà cho một số công nhân nghèo tại Công ty TNHH
Một thành viên Cao su Bình Thuận; chủ trì họp giao ban khối Đảng của huyện;
dự Lễ  khai mạc giải đua xe đạp nhân dịp kỷ niệm ngày  “Thế giới không hút
thuốc lá”. Ban Thường vụ họp nghe các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến về thông tin tình hình Biển
Đông cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện và các xã,
thị trấn; cho ý kiến về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí vượt thu ngân sách
năm 2013; về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai của công dân.

- Thường trực Huyện ủy Phú Quý:  Làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy
Quân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Ủy ban nhân dân các xã
về kinh phí huấn luyện năm 2014; đi kiểm tra tiến độ triển khai các công trình
chợ Long Hải, các trạm y tế xã, trường học, đường giao thông trên địa bàn. 

3. Một số tình hình và hoạt động cụ thể

- Sáng ngày 27/5/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy, cùng với
các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở
Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đền
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bù, bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa
bàn tỉnh. Đồng thời, buổi chiến cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo
một số sở, ban, ngành họp trực tuyến với Thường trực các huyện, thành ủy có
liên quan về đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong
công tác đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 -
đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại các cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian
gần đây, tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ
1 - đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chựng lại so với trước. Để khắc phục tình trạng
trên, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xét duyệt hồ sơ
đền bù, giải tỏa, tập trung giải quyết tốt tình hình khiếu nại của từng hộ dân trên
địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Các cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát huy đúng mức vai trò,
trách nhiệm trong công tác vận động, thuyết phục nhân dân bàn giao mặt bằng
và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tổ chức thi công công trình, bảo đảm tiến độ
đã đề ra. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thi công công trình. Tiến hành rà soát,  phân loại
những công trình hạ tầng cần khẩn trương di dời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Đối với những công trình hạ tầng sau khi làm đường xong mới di dời thì chủ
động xây dựng phương án tổ chức thực hiện. Các địa phương tích cực đôn đốc,
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí, tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ. Ban
Thường vụ, Bí thư các huyện, thành ủy có liên quan phải xem đây là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của mình, tăng cường đúng mức trách
nhiệm trong việc lãnh đạo, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị ở cấp mình
để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả các việc nêu trên, bảo đảm
hoàn thành dứt điểm trước ngày 07/6/2014.

-  Chiều  ngày  26/5/2014, đồng  chí  Nguyễn  Mạnh  Hùng  -  Phó  Bí  thư
Thường trực Tỉnh ủy đến dự Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và
triển khai giai đoạn 2 của đề tài  “Nghiên cứu sản xuất sản phẩm lưu niệm đặc
trưng của Bình Thuận phục vụ du lịch” do Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận
và biểu dương những kết quả mà Trường Cao đẳng Cộng đồng đã thực hiện trong
thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của đề tài, nhà trường tiếp tục
nghiên cứu thị trường, thị hiếu của du khách để tạo ra những sản phẩm lưu niệm
mang dấu ấn đặc trưng, có thương hiệu riêng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch
của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước; tập trung thực hiện các chủ đề về
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điểm đến, đời sống văn hóa, các công trình kiến trúc; sản phẩm lưu niệm cần có
nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu về giá trị thẩm mỹ, giá thành,
kích cỡ sản phẩm để du khách mua làm quà tặng; đồng thời, nghiên cứu phát triển
bao bì của từng loại sản phẩm lưu niệm có thể sử dụng cho nhiều mục đích, góp
phần tiết kiệm chi phí sản xuất; chú ý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tất
cả sản phẩm lưu niệm, tránh bị sao chép ra bên ngoài….

- Chiều ngày 26/5/2014, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Bae Keuk Hwan -
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sunjin Vina của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ
hội đầu tư trang trại chăn nuôi heo tại Bình Thuận.

Tại buổi tiếp, ông Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sunjin Vina bày tỏ
mong muốn đầu tư chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc và các sản phẩm từ
thịt heo theo công nghệ Hàn Quốc tại Bình Thuận. Hoan nghênh thiện chí và
quyết tâm của Công ty TNHH Sunjin Vina, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã
thông tin về tình hình cũng như công tác quản lý môi trường trên lĩnh vực
chăn nuôi của tỉnh; đồng thời, mong muốn khi đi vào hoạt động, Công ty có
sự hợp tác tốt với người dân trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bao tiêu
sản phẩm; đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để
Công ty phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sáng ngày 31/5/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự
Lễ gắn biển “Công trình chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập,
huyện Hàm Thuận Nam” chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tuyến
kênh chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập do Công ty TNHH
Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (gọi tắt là Công ty)
làm chủ đầu tư là  công trình mang tính cấp bách, có ý nghĩa quan trọng, nhằm
thực hiện việc chống hạn trước mắt trong 6 tháng mùa khô cho khu vực trung
tâm huyện Hàm Thuận Nam và xã Tân Lập, góp phần cung cấp nước phục vụ
sản xuất nông nghiệp cho 4 xã Hàm Thạnh, Hàm Cường, Hàm Minh và xã Tân
Lập, tiếp tục mở rộng diện tích tưới chủ động của huyện Hàm Thuận Nam. Nhận
thức được ý nghĩa đó, với quyết tâm nỗ lực cao, tập thể cán bộ, công nhân, viên
chức, lao động của Công ty đã không ngừng nỗ lực, thi đua lao động với không
khí khẩn trương, khắc phục khó khăn để hoàn thành công trình với thời gian
sớm nhất. Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn biển công trình chào
mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) là
sự động viên, niềm tự hào của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động
của Công ty nói riêng và Công đoàn Bình Thuận nói chung. Thay mặt lãnh đạo
tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt
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Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên kịp thời các hoạt động Công đoàn
và phong trào công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh trong thời gian
qua; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa để hoạt động Công đoàn và
phong trào công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh không ngừng phát
triển, thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí
thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của
Công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục hoàn chỉnh công trình,
bảo đảm đạt chất lượng và tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả công trình kênh
tiếp nước này; đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiều công trình thủy lợi có ý nghĩa,
mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển hệ thống
thủy lợi toàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra./.

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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