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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 489 -TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 08 tháng 7 năm 2015  
            

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2015 
----- 

Sáng ngày 02/7/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy chủ 
trì họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2015. Cùng dự có đồng chí 
Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh; các đồng chí Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh 
Cảnh - Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Đắc Lâm 
- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận; 
đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Tỉnh ủy viên, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
đồng chí Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự 
họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:  

I- Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong 
thời gian tới 

1. Văn phòng Tỉnh ủy, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự chuẩn bị đầy 
đủ tài liệu về nội dung, nhân sự để tập thể Thường trực Tỉnh ủy và một số đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

2. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 – Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

3. Tập trung rút kinh nghiệm sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 
Quốc gia năm 2015. 

II- Về một số kiến nghị cụ thể: 
1. Về đối tượng, quy mô Công trình Nhà tang lễ tỉnh:  
Cơ bản thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1561/UBND-ĐTQH, ngày 21/5/2015 về đối tượng, quy mô Công trình Nhà tang 
lễ tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động và Thương binh – Xã hội 
tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh dự án. Quá 
trình đó cần lưu ý một số vấn đề sau: 
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- Nghiên cứu bố trí khu vực cổng ra vào của Nhà tang lễ phù hợp bảo đảm 
thuận lợi cho việc kết nối giao thông đúng quy định (nhất là kết nối với tuyến 
Quốc lộ IA).  

- Về các công trình phụ trợ trong khu vực Nhà tang lễ: Bổ sung thêm khu 
vực nhà để xe 2 bánh cho thân nhân khi đến thăm viếng; bố trí sân tang lễ phù 
hợp, nhà vệ sinh cần tách riêng ra khỏi Khối Nhà tang lễ; bố trí phòng tẩm liệm 
hợp lý và cửa chính của Khối Nhà tang lễ thông thoáng để có thể tổ chức thuận 
lợi 02 tang lễ cùng một lúc, đặc biệt là khi thực hiện lễ truy điệu người đã mất. 

- Về hệ thống cây xanh: Nghiên cứu các loại cây vừa tạo bóng mát, vừa 
tạo cảnh quan trong khuôn viên Nhà tang lễ… 

2. Về các loại cây xanh trồng trong Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh: 
Thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2013/UBND-VXDL, ngày 22/6/2015, gồm: Cây Ngọc lan, cây Sứ đại, cây Bằng 
lăng tím và cây Hoa sữa (kể cả cây Điệp vàng và cây Hoàng nam đã được cho ý 
kiến tại Thông báo số 463-TB/VPTU, ngày 03/4/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy). 
Đồng thời, phải chuẩn bị thật kỹ quy hoạch chi tiết việc tổ chức trồng cây trong khu 
vực Nghĩa trang. Quá trình đó cần lưu ý: 

- Giữ nguyên hiện trạng cây xanh đã có, trồng bổ sung cây Hoàng nam 
quanh hàng rào Nghĩa trang và các lối đi. Bố trí khoảng cách trồng cây Hoa sữa 
hợp lý để hạn chế việc tỏa mùi hương khi hoa nở đồng loạt; không trồng thêm Me 
tây, Xà cừ. 

- Khu vực trong Nghĩa trang phải trồng các loại cây rễ cọc, khi trồng 
cần có hố bao quanh bằng bê tông hoặc đúc bi để khi cây phát triển rễ cây 
không vươn ra phá các công trình xung quanh. 

- Đối với khu vực trước Nghĩa trang cần quy hoạch các loại cây để tạo bóng 
mát và cảnh quan (như Ngọc lan, Bằng Lăng), nghiên cứu khu vực trồng thêm cây 
Dầu tại những nơi hợp lý. 

- Đặt thêm ghế đá tại một số khu vực trong Nghĩa trang cho hợp lý. 
- Chú ý thiết kế hệ thống tưới nước chăm sóc cây hoàn chỉnh theo hướng sử 

dụng nước tiết kiệm… 
3. Về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức hành trình trở về ký ức chiến trường 

xưa của Hội Cựu quân nhân Quân đoàn II:  
Thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1978/UBND-TH, ngày 08/6/2015. 
4. Về việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” vượt thu để hỗ trợ mua thẻ 

BHYT cho hộ cận nghèo: 
- Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện theo đúng hướng 

dẫn của Trung ương. 
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- Thống nhất để các địa phương trong tỉnh tùy theo điều kiện, khả năng 
ngân sách cụ thể của mình để hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo 
và khuyến khích các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ 
cận nghèo.  

5. Về việc tổ chức trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: 
Thống nhất theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 

927/TTr-BCH, ngày 08/6/2015. 
6. Về kinh phí tặng quà của tỉnh cho 169 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (đợt 5): 
Thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2059/UBND-TH, ngày 26/6/2015. 
7. Về việc xây dựng trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận: 
Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

sớm có văn bản, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí, cho 
phép xây dựng trụ sở làm việc. 

8. Về sử dụng linh hoạt đất lúa:  
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời cụ thể về 
việc sử dụng linh hoạt đất lúa để trồng thanh long trên địa bàn tỉnh. 

9. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí làm việc với chủ đầu tư Khu công 
nghiệp Hàm Kiệm II – Bita’s về các vấn đề mà chủ đầu tư quan tâm. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh;           
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;           
- Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;                                                     
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                           
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký và đóng dấu)  

 
 

Lê Tấn Lai 
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