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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 02 năm 2016
-----

Sáng ngày 29/02/2016, 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 tháng 
02 năm 2016. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  đồng chí  Huỳnh Thanh Cảnh -  Phó Bí  thư 
Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí 
Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Văn Hải – Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Đắc Lâm - 
Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Viết Triều - Phó 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Hưng - 
Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 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 Văn hoá – Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo và 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. Chuẩn bị chu đáo tài liệu, nội dung, chương trình và các điều kiện bảo 
đảm để phục vụ tốt Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2016) - Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

2.  Tập trung lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo 
tinh thần Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 
09-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chia tách Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khi Trung ương có qui 
định chi tiết và hướng dẫn thực hiện.
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4. Chủ trương phòng, chống hạn đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
chỉ đạo triển khai khá sớm nhưng một số ngành, địa phương thực hiện còn chậm, 
lúng túng và hiệu quả chưa cao. Dự báo, năm 2016 nắng hạn rất gay gắt và có thể 
còn kéo dài nhiều tháng nữa. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu 
nước cho sản xuất  nghiêm trọng như hiện nay,  các cấp ủy,  chính quyền địa 
phương cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số việc, cụ thể như sau: 

- Tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống 
hạn hán theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền về việc biến đổi khí hậu, phổ biến, 
thông tin tình hình hạn hán, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng xảy ra trên diện 
rộng để mọi người dân biết,  chia sẻ và chủ động hơn trong công tác phòng 
chống hạn, thiếu nước sinh hoạt cả trước mắt và lâu dài. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây 
dựng các hồ, đập, kênh mương nối mạng để chủ động nguồn nước; nâng cấp, cải 
tạo, mở rộng quy mô công suất các hệ thống nước sinh hoạt nông thôn để bảo 
đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô. Phát động trong 
nhân dân nâng cao ý thức tích trữ nước, nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân 
vay vốn để xây bể chứa nước với các hình thức phù hợp. Kịp thời bố trí ngân 
sách để hỗ trợ cho các đối tượng ở những vùng thiếu nước sinh hoạt nghiêm 
trọng. 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban 
nhân dân tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán trên địa bàn tỉnh theo đúng 
quy định của pháp luật để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các 
công trình cấp bách giải quyết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

5. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các 
đơn thư liên quan đến những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.    

II- Một số kiến nghị cụ thể 

1. Về việc giải quyết tình hình nước sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn 
huyện Hàm Tân:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành rà soát lại tất cả các đề 
nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Tân tại Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 
29/02/2016 để có kế hoạch đưa vào lộ trình triển khai thực hiện. Trước mắt, để 
giải quyết tình hình thiếu nước sinh hoạt cấp bách hiện nay, cần triển khai ngay 
một số công việc cụ thể như sau:
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 -  Đối với cụm 03 xã ven biển Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải: Chỉ đạo 
khẩn trương thi công tuyến đường ống cung cấp nước từ khu vực xã Tân Phước 
- thị xã La Gi đấu nối với cụm cấp nước Thắng Mỹ - Sơn Mỹ để cung cấp nước 
cho người dân xã Sơn Mỹ; xây dựng kế hoạch hòa mạng tiếp nước cho người 
dân xã Tân Thắng và xã Thắng Hải.

- Đối với khu vực xã Tân Xuân: Chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước 
Bình Thuận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến ống nước từ vị trí 
cách Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 01 km hiện có đến cầu Láng Gòn - xã Tân 
Xuân; lắp đặt đồng hồ tổng để cấp nước cho nhân dân.

- Đối với khu vực thị trấn Tân Nghĩa và xã Tân Hà: Chỉ đạo Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh có phương án cấp nước tiết 
kiệm; đồng thời sớm hoàn thành công trình nâng cấp nhà máy nước Tân Nghĩa 
để bảo đảm mở rộng số lượng hộ dân có nước sử dụng. 

- Đối với khu vực các xã Tân Đức, Tân Phúc và thị trấn Tân Minh: Khảo 
sát khoan giếng ở những nơi có nguồn nước giếng để giải quyết nước sinh hoạt 
cho nhân dân.

- Triển khai ngay việc hỗ trợ kinh phí mua nước sinh hoạt, hỗ trợ thiệt hại 
sản xuất nông nghiệp cho nhân dân do nắng hạn gây ra theo quy định. 

2. Về giới thiệu bộ phim tư liệu về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng:

Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ văn bản chỉ đạo Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng bộ phim này để nhân dân tỉnh nhà hiểu 
rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.     

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 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 huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- 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
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