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Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp sáng ngày 11/8/2014
-------

Sáng ngày 11/8/2014, tập thể Thường trực Tỉnh ủy họp thống nhất một số 
nội dung sau:

1- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý một số công việc cụ thể như sau:

1.1. Về tham gia Hội chợ - triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11 tại  
thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc: Thống nhất chủ trương tham 
gia Hội chợ - triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 11 tại Nam Ninh, Trung 
Quốc. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để 
tham gia Hội chợ - triển lãm trên.

1.2. Về dự án đầu tư xây dựng cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh:  
Thống nhất diện tích khoảng 05 ha theo đề nghị của Trường Chính trị tỉnh; tính 
toán tường rào phía trước và phía sau cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh phải 
thẳng hàng với tường rào Trường Cao đẳng Nghề và Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
hiện nay; không thực hiện phân lô, không bố trí đất ở cho hộ gia đình ở khu vực 
tường rào phía sau cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh.

1.3. Về đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh: Đề nghị Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát lại thực trạng và dự kiến đầu tư mới các công 
trình hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh để báo cáo với Bộ Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch xem xét, hỗ trợ. 

1.4. Về đề nghị giao vùng đất bán ngập đập dâng Tà Pao cho huyện Tánh  
Linh quản lý, giao khoán cho nhân dân, nhất là số hộ đồng bào dân tộc thiểu số  
đang thiếu đất sản xuất và số hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thi công công  
trình đập dâng Tà Pao theo Báo cáo số 74/BC-UBND, ngày 16/4/2014 của Ủy 
ban nhân dân huyện Tánh Linh: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét, 
giải quyết theo thẩm quyền.

1.5. Về quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân: Đề nghị Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

2- Về tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
năm 2014:  Giao đồng chí Bùi Thế Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Học viện Chính trị - Khu 
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vực II xác định kỹ nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý của tỉnh bảo đảm thiết thực, với thời gian  05 ngày/lớp, địa 
điểm tổ chức tại thành phố Phan Thiết; đồng thời, tính toán tăng thêm số học 
viên mỗi lớp học cho phù hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện một số công việc sau:

3.1. Về công tác cán bộ: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương chuẩn bị 
phương án quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị 
nhân sự cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, 
báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào đầu tháng 9/2014.

3.2.  Về hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho đồng chí Châu Thị Lê - Nguyên  
Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Đồng ý hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho đồng 
chí Châu Thị Lê theo Tờ trình số 1164-TTr/BTCTU, ngày 05/8/2014 của Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy.

4- Về di dời tường rào tại trụ sở chính Công an tỉnh (phía đường Nguyễn  
Trãi): Đề nghị Công an tỉnh sớm triển khai thực hiện theo kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.   

Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các đồng chí lãnh đạo VPTU theo dõi khối;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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