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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 381-TB/VPTU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 25 tháng 8 năm 2014 

 

THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đức Phú, huyện Tánh Linh  
về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014,  

nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; tình hình triển khai 
thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số 34-CT/TU  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tình hình 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” 
------ 

Ngày 15/8/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi 
làm việc với Đảng ủy xã Đức Phú, huyện Tánh Linh về tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; 
tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số 
34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tình hình 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”. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hòa - 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Phạm Ngọc Chính - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tánh Linh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; 
đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân huyện Tánh Linh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan và lãnh 
đạo Văn phòng Huyện ủy Tánh Linh. Sau khi nghe các đồng chí ở xã Đức Phú 
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh 
ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

I- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014 

7 tháng qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song, Đảng bộ, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Đức Phú đã có nhiều cố 
gắng thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ xã và các ý kiến chỉ đạo 
của cấp trên; nhờ đó, tình hình các mặt của xã tiếp tục chuyển biến theo hướng 
tích cực; nổi rõ là: 
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1. Về kinh tế:  

- Đã xác định được cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế, từ đó tập trung 
lãnh đạo chuyển đổi đúng hướng và phù hợp với điều kiện của xã và nhu cầu ổn 
định của thị trường. Năng suất, chất lượng, hiệu quả các loại cây trồng tiếp tục 
được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được 
thực hiện tốt.  

- Công tác quản lý đất sản xuất được cấp, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng 
theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) được tập trung chỉ đạo. 
Hầu hết diện tích đất sản xuất được cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
của xã đều phát huy hiệu quả. 

- Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2014 vượt gần 70% so với dự 
toán được giao. 

2. Xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng; phong trào làm giao thông 
nông thôn, làm thủy lợi nhỏ được đẩy mạnh; có nhiều mô hình hay trong vận 
động nhân dân xây dựng bộ mặt nông thôn “xanh, sạch, đẹp”. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tiếp tục giữ chuẩn phổ cập 
giáo dục (PCGD) trung học cơ sở, PCGD tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập mầm 
non cho trẻ em 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú ý. Các 
chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số được quan tâm. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ 
nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, đặc biệt 5/5 thôn của xã đều được 
công nhận “Thôn văn hóa”. 

4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được giữ 
vững; tệ nạn xã hội được ngăn chặn, đẩy lùi; không để xảy ra tai nạn giao thông. 

5. Hệ thống chính trị của xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được 
tăng cường (12/12 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh); đã tập trung lãnh đạo 
khắc phục cơ bản những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận 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”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, 
hạn chế; đáng lưu ý là: 

1. Một số công trình giao thông, trường lớp, cơ sở văn hóa trên địa bàn... 
chậm được đầu tư. 



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

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

3 

2. Tỷ lệ học sinh bỏ học dở chừng của xã còn cao (chiếm 1,18%), trong 
đó, tỷ lệ học sinh bỏ học dở chừng ở cấp trung học cơ sở cao hơn mức bình quân 
chung của tỉnh (3,32/2,12%). Tỷ lệ hộ cận nghèo của xã cao hơn mức bình quân 
của tỉnh (6,78/3,91%), nếu không có biện pháp hỗ trợ hộ cận nghèo vươn lên 
thoát nghèo thì khả năng tỷ lệ hộ nghèo của xã sẽ tăng cao. 

3. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận còn một số vấn đề đáng 
quan tâm:  

- Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn khó khăn và chưa đồng 
đều giữa các chi bộ. 

- Đội ngũ cán bộ của xã nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới; chưa làm tốt công tác tư tưởng, tạo điều kiện để những 
người hoạt động không chuyên trách ở xã phát huy hết năng lực công tác.  

II- Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Đức Phú nghiên cứu, tiếp thu ý 
kiến của các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành của 
tỉnh và Thường trực Huyện ủy Tánh Linh tại buổi làm việc; đồng thời, chú ý 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế bền vững hơn, gắn với phát triển 
chế biến nông sản, cây công nghiệp và các loại dịch vụ phù hợp trên địa bàn. 

- Kiên trì chỉ đạo, động viên nhân dân tiếp tục đầu tư thâm canh và mở 
rộng diện tích canh tác các loại cây trồng chủ lực, phát triển chăn nuôi có hiệu 
quả; không để nhân dân tự ý phá bỏ diện tích các loại cây trồng hoặc không tiếp 
tục chăm sóc khi giá cả tiêu thụ nông sản trên thị trường giảm sút. Khuyến khích 
phát triển hoạt động chế biến các loại nông sản trên địa bàn. 

- Quan tâm hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn 
định đời sống. 

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng phá rừng, lấn 
chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Khẩn trương chuyển số diện tích đất nằm ngoài 
quy hoạch 03 loại rừng(1) để cấp cho nhân dân canh tác và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho nhân dân. 

2. Tập trung lãnh đạo dồn sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới đã đăng ký và có khả năng đạt được trong năm 2014; chú ý giữ vững 
các tiêu chí đã đạt chuẩn; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm nguồn lực, huy động sức 

                                                
(1) Theo Quyết định số 714/QĐ-UBND, ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 



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

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

4 

dân để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông 
thôn mới theo lộ trình đã đề ra. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chú ý các lĩnh vực: 
đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng...; kiên quyết 
xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng trái phép trên địa bàn.  

4. Có biện pháp phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học dở 
chừng; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính 
sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; thông qua các phong trào “Đền ơn, đáp 
nghĩa”, “Giúp nhau giảm nghèo”, chăm lo tốt hơn đời sống cho các đối tượng 
chính sách, hộ nghèo và đưa công tác giảm nghèo trở thành một trong những nội 
dung thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã; chú ý giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên 
địa bàn.  

5. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong các phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ánh sáng an ninh”...; đẩy mạnh các 
biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, kiềm chế 
tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, góp phần giữ vững an ninh nông thôn. 

6. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt một số việc: 

- Tiếp tục giữ vững chất lượng chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. 

- Chú ý làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong các đối tượng 
đoàn viên, thanh niên ưu tú, đồng bào dân tộc thiểu số và quần chúng ưu tú 
trong địa bàn dân cư. Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh”.  

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phát huy đúng mức 
vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tiễn. 

7. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã theo hướng sâu sát cơ sở, 
sát với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, của đoàn viên, hội viên để tổ chức 
các phong trào thiết thực, cùng với cấp ủy, chính quyền tham gia thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú ý xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt 
động của lực lượng cốt cán chính trị của xã; tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô 
hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

III- Về một số kiến nghị của xã 

1. Về đề nghị cấp kinh phí làm đường giao thông nông thôn; về đầu tư 

tuyến đường 336 đi cánh đồng C; về đầu tư đường trung tâm cụm xã: Đề nghị 
Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
nhân dân huyện Tánh Linh rà soát lại các kiến nghị của Đảng ủy xã Đức Phú để 
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giải quyết cụ thể, phù hợp; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho xã phát triển. 

2. Về đề nghị xem xét lại 4 hồ sơ thương binh của 4 đối tượng thanh niên xung 
phong xã Đức Phú (gồm: Nguyễn Văn Hạnh, Hồ Văn Thục, Nguyễn Duy Thái, Trần 
Thị Hồng Phú) đã dừng thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng từ tháng 3/2011 cho 
đến nay: Thường trực Tỉnh ủy đã chuyển Công văn số 1324/SLĐTBXH-CS, ngày 
14/8/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị 
của Đảng ủy xã Đức Phú liên quan đến 04 đối tượng thanh niên xung phong bị 
cắt trợ cấp thương binh (kèm toàn bộ hồ sơ có liên quan) cho đồng chí Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Phú tại buổi làm việc ngày 
15/8/2014. Đề nghị Đảng ủy xã Đức Phú thông báo, giải thích cho các đối 
tượng liên quan biết. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 
để Đảng ủy xã Đức Phú và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, 
triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh 
ủy để theo dõi, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:     
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành có liên quan; 
- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh; 
- Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh; 
- Đảng ủy xã Đức Phú, huyện Tánh Linh; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                                                
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                               
                                                     

CHÁNH VĂN PHÒNG    
 

 

(đã ký, đóng dấu)  

 

Lê Tấn Lai 
 

 


