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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm 2014, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU(1), Chỉ thị số 39-CT/TU(2)
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)
-----Ngày 14/3/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm
việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ
năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; tình hình thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, Chỉ thị số 39CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Cùng dự làm việc có đồng chí
Châu Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh
ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận
Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Ban Dân tộc tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:
I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013
Năm 2013 vừa qua, Đảng bộ huyện Tuy Phong tiếp tục vượt qua khó
khăn thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi rõ là:
- Công nghiệp trên địa bàn tiếp tục khởi sắc và có phát triển; du lịch, dịch
vụ giữ được ổn định. Trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng lợi thế thể hiện rõ
trên từng khu vực; phong trào làm giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ
tầng đạt kết quả khá; bộ mặt huyện nhà so với trước khởi sắc hơn; đời sống của
nhân dân tiếp tục được cải thiện, số hộ nghèo giảm.

1()

Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong
trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản).
2()
Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 23/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát động sâu rộng
phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ.
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- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm sóc sức khỏe
nhân dân được duy trì, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách tốt
hơn.
- Trong công tác xây dựng đảng, đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, hướng
dẫn của cấp trên; nhất là các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI), đạt một số kết quả bước đầu.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều yếu kém cần
quan tâm, đó là:
- Khai thác hệ thống thủy lợi còn chậm, hiệu quả chưa cao.
- Hạ tầng còn thiếu và yếu, cả hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
- Xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm, một số tiêu chí đã đạt được
còn chưa vững chắc.
- Trật tự xã hội trên một số mặt còn phức tạp, đáng quan tâm là tệ nạn ma
túy có chiều hướng lây lan; tai nạn giao thông tăng; vẫn còn khiếu kiện kéo dài.
- Triển khai Chỉ thị số 34-CT/TU và Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thiếu quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ
thống chính trị chưa tốt.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Huyện Tuy phong đang đứng trước một tương lai rất tốt, khả năng phát
triển mạnh trên các mặt, đây là trung tâm năng lượng tầm Quốc gia, có cảng tổng
hợp Vĩnh Tân phục vụ cho cả khu vực; nông nghiệp, du lịch, dịch vụ có nhiều
triển vọng …
Thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian sắp đến đã
được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định. Đề nghị lưu ý thêm:
1. Trước hết, tập trung sức đẩy mạnh phát triển nông nghiệp một cách
toàn diện và vững chắc gắn với xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ đạo phát huy mô hình đánh bắt thủy sản xa bờ gắn với dịch vụ hậu
cần thu mua và chế biến trên biển; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ tôm
giống trên địa bàn, đặc biệt chú ý mặt chất lượng.
- Trên cơ sở tổng kết hiệu quả các loại cây trồng lợi thế, cần nghiên cứu
quy hoạch lại vùng sản xuất cho phù hợp, theo hướng sản xuất lớn, tập trung để
nâng cao hiệu quả.
- Tập trung đúng mức cho công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là 2 xã
điểm Vĩnh Hảo và Chí Công, phải bàn kỹ kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cụ
thể, phấn đấu về đích trước khi tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII.
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- Tập trung chỉ đạo trồng rừng, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.
2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để góp phần thúc đẩy phát triển công
nghiệp trên địa bàn, trước hết là Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, tích cực kêu gọi
đầu tư triển khai và từng bước lấp đầy khu công nghiệp đã được phê duyệt. Giữ
cho được cảnh quan môi trường các điểm du lịch trên địa bàn.
3. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho các đối tượng chính sách, người
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết
việc làm, nhất là cho thanh niên.
4. Hết sức quan tâm đến trật tự xã hội, phấn đấu kiềm chế và giảm tệ nạn
ma túy ở các xã. Phát huy đúng mức vai trò lãnh đạo của các chi bộ, khu phố
văn hóa theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt
các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
5. Chăm lo đúng mức và thường xuyên công tác xây dựng Đảng, trọng
tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và
phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đấu tranh
mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số
27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong 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;
- Các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong;
- 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

