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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 
  Số 495-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 03 tháng 8  năm 2015  

            

 

THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 7 năm 2015 

----- 

Sáng ngày 27/7/2015, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì họp giao ban các Thường trực cuối 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; đồng chí Nguyễn Ngọc và đồng chí 

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 Phan Thanh Chính - Tỉnh ủy viên, 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. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:  

1. Về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2015” 

Đồng ý chủ trương triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam năm 2015” tại tỉnh theo đề nghị của Ban Đại diện Hội người Cao 

tuổi tỉnh tại Công văn số 60/CV-NCT, ngày 21/7/2015. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo cụ thể.  

2. Về Biểu trưng của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận  

Cơ bản thống nhất Biểu trưng của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận theo 

đề nghị tại Công văn số 1098/BCH-CT, ngày 03/7/2015 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị không viết tắt “LLVT” mà viết đầy đủ cụm từ “LỰC 

LƯỢNG VŨ TRANG” trong Biểu trưng. 

3. Về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban 

nhân dân huyện Tuy Phong tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tập trung 

khắc phục, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi 

trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. Quá trình đó cần có văn bản mời Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tham gia đánh giá tác động môi trường các nhà máy 

thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân trước khi đi vào hoạt động. 
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4. Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch lấy ý 

kiến nhân dân góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và xây dựng báo cáo gửi 

về Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.   

5. Về việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô 2 bánh  

Từ đây đến cuối năm 2015, các địa phương tiếp tục thực hiện việc thu phí 

bảo trì đường bộ đối với xe mô tô 2 bánh theo quy định hiện hành trên địa bàn 

tỉnh. Nếu sau này, Chính phủ cho ngừng việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe 

mô tô 2 bánh thì thực hiện theo quy định mới.  

6. Về việc giải phóng mặt bằng các đoạn bổ sung Dự án nâng cấp, mở 

rộng Quốc lộ I A đoạn qua địa bàn tỉnh 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa 

phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng các đoạn bổ sung Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ I A đoạn qua địa 

bàn tỉnh để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có đất, tài sản bị giải tỏa 

trong khu vực dự án.   

7. Về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường ĐT 706 B 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban 

nhân dân thành phố Phan Thiết đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xét tính 

pháp lý, nguồn gốc đất đai và giải quyết bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án 

đường ĐT 706 B bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Quá trình đó 

cần ưu tiên thực hiện việc bồi thường về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối 

cho các hộ dân bị giải tỏa nằm trong khu vực lòng đường, lề đường và xây dựng 

các công trình giao thông thuộc tuyến đường ĐT 706 B. 

- Đối với việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hai bên đường ĐT 706 B 

nhằm tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, trong đó lưu ý cân đối 

nguồn vốn để bảo đảm chi trả cho người dân có đất, tài sản nằm trong khu vực 

giải tỏa.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 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, địa phương có liên quan;  

- 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 
 


