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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 421-TB/VPTU 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
Phan Thiết, ngày 21 tháng 11 năm 2014 

 

THÔNG BÁO  
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam  
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng ñầu năm 2014  

và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 
------ 

 

Ngày 17/11/2014, ñồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy ñã có buổi 
làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ 10 tháng ñầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới. Cùng dự buổi làm việc có ñồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm – Tỉnh ủy viên, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ñại diện lãnh ñạo Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh; ñại diện 
Thường trực và lãnh ñạo Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Nam. Sau khi nghe 
Đảng ủy xã Mỹ Thạnh báo cáo, các thành viên dự họp tham gia ý kiến; ñồng chí 

Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận: 

I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng ñầu năm 2014 

Xã Mỹ Thạnh là xã thuần ñồng bào dân tộc thiểu số, xa trung tâm huyện, 
ñiều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn; song, dưới sự lãnh ñạo của Đảng bộ, sự 
nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân trong xã, tình hình các mặt của xã 
Mỹ Thạnh tiếp tục ổn ñịnh và có mặt phát triển; nổi bật là:  

1. Chuyển ñổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có lợi thế tiếp tục ñược quan tâm 
chỉ ñạo, gắn với thâm canh, phát triển 02 loại cây trồng chủ lực là lúa nước và 
bắp lai; ñặc biệt, bắp lai ñã phát triển trở thành cây lợi thế với diện tích, năng 
suất, sản lượng tăng cao, vượt kế hoạch ñề ra; công tác giao khoán quản lý, bảo 
vệ rừng tự nhiên ñược duy trì. Đời sống của ñồng bào từng bước ổn ñịnh. 

2. Chất lượng giáo dục toàn diện ñược duy trì; các tiêu chí về huy ñộng trẻ 5 
tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ñạt mục tiêu kế hoạch ñề ra; giữ vững chuẩn 
quốc gia về phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học ñúng ñộ tuổi và PCGD trung học 
cơ sở. Hoạt ñộng y tế khá tốt, không ñể xảy ra dịch bệnh. Các chính sách an sinh 
xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần cho ñồng bào dân tộc 
thiểu số, gia ñình chính sách ñược quan tâm hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm. 
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3. Hệ thống chính trị của xã tiếp tục ñược củng cố, kiện toàn và nâng dần 
chất lượng hoạt ñộng; ñội ngũ cán bộ cơ bản ñảm nhận ñược chức trách, nhiệm 
vụ ñược giao.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn một số khó khăn, 
hạn chế; ñáng lưu ý là: 

1. Kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, không có nguồn thu ngân sách; ñất 
sản xuất vừa thiếu, vừa chưa bảo ñảm ñiều kiện canh tác, nhưng chưa có biện 
pháp giải quyết phù hợp, kịp thời; hệ thống thủy lợi hư hỏng, xuống cấp nhưng 
chưa ñược quan tâm sửa chữa, nâng cấp; sản xuất lệ thuộc vào thời tiết, bấp 
bênh; chăn nuôi phát triển chậm, chưa chú ý phát huy tiềm năng thực vật dưới 

tán rừng ñể phát triển chăn nuôi gia súc có sừng (bò, dê, ...). 

2. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng còn ở mức rất cao (hơn 29%). Kết 
quả xây dựng nông thôn mới còn chậm, thiếu vững chắc.  

3. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn có lúc còn diễn biến 
phức tạp, ñặc biệt còn ñể xảy ra trọng án (giết người). Tình trạng phá rừng, lấn 
chiếm ñất rừng, khai thác rừng trái phép có chiều hướng gia tăng, chưa có giải 

pháp hiệu quả ñể ngăn chặn. 

4. Kết quả công tác xây dựng Đảng chưa vững chắc. Chất lượng sinh hoạt chi 
bộ còn hạn chế và phát triển ñảng viên còn thấp, một số chi bộ nhiều năm liền không 

kết nạp ñược ñảng viên mới. 

II- Về nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới 

Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 29-BC/ĐU, ngày 05/10/2014 của Đảng 
ủy xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam và ý kiến của các thành viên dự họp; 
ñồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Cấp ủy xã Mỹ Thạnh tăng cường lãnh ñạo và tham mưu cấp trên sớm giải 
quyết ñất sản xuất cho ñồng bào; tăng cường truyên truyền, vận ñộng và hướng 
dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thâm canh, xen canh ñể tăng năng suất, 
chất lượng cây trồng, gắn với ñẩy mạnh phát triển chăn nuôi dưới tán rừng; khuyến 
khích và nâng cao trách nhiệm của các hộ gia ñình trong việc quản lý, bảo vệ rừng. 
Khuyến khích phát triển thương mại – dịch vụ, bảo ñảm các nhu cầu thiết yếu 
trong sản xuất và ñời sống của nhân dân.  

2. Phát ñộng mạnh mẽ phong trào thi ñua làm giao thông nông thôn, làm 
thủy lợi nhỏ, phong trào “toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa”, gắn 
với phong trào “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Tranh thủ các 
nguồn lực của tỉnh, huyện, xã và từ các phong trào quần chúng ñể ñẩy nhanh tiến 
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ñộ xây dựng nông thôn mới, chú ý giữ vững những tiêu chí ñã ñạt chuẩn, phấn 
ñấu hoàn thành các tiêu chí ñã ñăng ký, từng bước thực hiện tiến ñộ xây dựng xã 
ñạt chuẩn nông thôn mới theo ñúng lộ trình ñã ñề ra. 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; 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, chăm lo ñời sống cho các ñối tượng chính sách, hộ nghèo, ñồng bào dân tộc 
thiểu số trên ñịa bàn xã. 

4. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ 
vững an ninh nông thôn; phấn ñấu không ñể xảy ra trọng án và tai nạn giao thông. 

5. Quan tâm ñúng mức ñến công tác xây dựng Đảng và vận ñộng quần chúng.  

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh ñạo phát triển ñảng viên mới; tập trung 
củng cố, kiện toàn bộ máy và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ 
gắn với việc quy hoạch cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ xã, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Tiếp tục lãnh ñạo khắc phục có kết quả những khuyết ñiểm, hạn chế ñã 
ñược chỉ rõ qua kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục ñẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương 

ñạo ñức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).  

- Làm tốt công tác vận ñộng quần chúng; tiếp tục ñổi mới nội dung và 
phương thức hoạt ñộng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể chính trị 
- xã hội của xã theo hướng gần dân, sát với từng ñối tượng; chú ý tổ chức các 
phong trào thi ñua yêu nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm 
gương ñiển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt, tiêu biểu qua các phong trào 
thi ñua ở cơ sở. 

III- Đối với các kiến nghị của xã 

1. Về việc cấp ñất sản xuất cho ñồng bào ở thôn 1 và thôn 2 còn thiếu ñất 
sản xuất: Đề nghị huyện Hàm Thuận Nam quan tâm chỉ ñạo, sớm giải quyết ñất 

sản xuất cho ñồng bào. 

2. Việc sớm thi công ñường giao thông vào khu ñất sản xuất 41,5 ha của 
xã: Dự án này ñã ñược Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật tại các Quyết ñịnh số 736/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 và 
Quyết ñịnh số 1608/QĐ-UBND ngày 04/7/2014, hiện nay công trình ñang chuẩn 
bị triển khai thi công. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chỉ ñạo 

ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện. 
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3. Về cải tạo, nạo vét kênh mương tại ñồng Mắc Cở do hiện nay ñã xuống 
cấp: Trước khi có nguồn kinh phí của cấp trên, xã phải chủ ñộng huy ñộng sức 
dân ñể nẹo vét kênh mương nội ñồng ñể phục vụ sản xuất. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy ñể 
Đảng ủy xã Mỹ Thạnh và các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan biết, có kế 
hoạch cụ thể ñể triển khai thực hiện; ñịnh kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho 
Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ ñạo./. 

 

Nơi nhận:                                        

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành có liên quan;  
- Thường trực Huyện ủy và Văn phòng  
  Huyện ủy Hàm Thuận Nam; 
- Đảng ủy xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam; 
- Các ñ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
  

 

             (ñã ký, ñóng dấu)  

     
                                                           

Lê Tấn Lai 

 


