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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp sáng ngày 03/8/2015
-----Sáng ngày 03/8/2015, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã họp thống nhất một
số nội dung sau:
1. Về việc báo cáo kết quả khảo sát việc giao đất cho một số cán bộ huyện
Hàm Thuận Nam
Thống nhất theo báo cáo và đề xuất của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tại
Công văn số 2342-CV/UBKTTU, ngày 17/7/2015 về việc báo cáo kết quả khảo
sát việc giao đất cho một số cán bộ huyện Hàm Thuận Nam. Đề nghị Ban
Thường vụ Huyện uỷ Hàm Thuận Nam chỉ đạo kiểm tra việc giải quyết các kiến
nghị của UBND huyện Hàm Thuận Nam nêu tại Báo cáo số 71/BC-UBND,
ngày 22/4/2015. Trong đó cần chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
của các hộ, trường hợp các hộ chưa nộp tiền sử dụng đất thì truy thu tiền sử
dụng đất theo quy định; chỉ đạo kiểm tra, thống kê chính xác diện tích đất ở, đất
nông nghiệp các hộ đang sử dụng, cho ý kiến chủ trương xử lý đối với số diện
tích sử dụng vượt so với quyết định giao đất và việc giao đất nông nghiệp đối
với đối tượng không thuộc hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
2. Về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII,
năm 2015
Thống nhất việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần
thứ VII, năm 2015 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 2035/UBNDVXDL, ngày 24/6/2015. Quá trình đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó chú ý các sáng kiến cải tiến
trong công tác, lề lối làm việc đem lại hiệu quả thiết thực nhằm tạo khí thế sôi
nổi trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
3. Về việc sửa chữa các hạng mục khối nhà làm việc Hội Nông dân tỉnh
Thống nhất việc sửa chữa các hạng mục khối nhà làm việc Hội Nông dân
tỉnh theo đề nghị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tại Công văn số 955CV/HNDT, ngày 24/7/2015. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân
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tỉnh bổ sung khái toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp Phòng họp Ban Chấp hành
Hội Nông dân tỉnh.
4. Về việc kêu gọi đầu tư các dự án Nhuộm vào các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Từ nay, không chấp thuận việc thu hút đầu tư các dự án Nhuộm vào các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo tập trung thực hiện tốt Kết luận số 749 -KL/TU, ngày 18/5/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; và trên cơ sở ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo
này để trả lời chủ đầu tư Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam;
-Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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