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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc
về tình hình thực hiện phong trào làm thủy lợi nhỏ(1) và xây dựng thôn
văn hóa, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã(2)
-----Ngày 15/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm
việc với Đảng ủy xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện
phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ theo Chỉ thị số 39-CT/TU và xây dựng thôn
văn hóa, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã theo Chỉ thị
số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). Cùng dự buổi làm việc có
đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận
Bắc; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, trưởng các đoàn thể xã
Hồng Liêm; Bí thư chi bộ, trưởng Ban điều hành các thôn trên địa bàn xã Hồng
Liêm. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hồng Liêm báo cáo, ý kiến tham
gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:
I- Về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện trong thời gian qua
Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Hồng Liêm đã có
nhiều nỗ lực, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 34-CT/TU, Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đạt một số kết quả bước đầu; nổi rõ là:
Phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ, làm giao thông nông thôn được đẩy
mạnh, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, cần
tiếp tục phát huy. Nhờ vậy, bộ mặt xã hội nông thôn của xã tiếp tục khởi sắc; cơ
cấu cây trồng được chuyển đổi theo hướng tích cực; đời sống của một bộ phận
nhân dân tiếp tục được nâng lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn
chế; đáng lưu ý là: Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, chính quyền
và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa sâu rộng và quyết tâm chưa cao. Các phong
trào thi đua trên địa bàn xã thực hiện chưa đều, chưa vững chắc; nhận thức của
1()

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.
2()
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).
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một bộ phận nhân dân về trách nhiệm công dân, lợi ích trước mắt và lâu dài còn
chưa thật đầy đủ và chưa đều.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Yêu cầu chung: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34CT/TU, Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) với quyết
tâm cao nhất để từng bước xây dựng xã Hồng Liêm trở thành xã nông thôn mới;
trước hết, tập trung làm tốt công tác huy động các nguồn lực trong nhân dân làm
thủy lợi nhỏ, giao thông nông thôn và xây dựng thôn văn hóa bảo đảm thực chất.
Theo tinh thần đó, đề nghị Đảng ủy xã Hồng Liêm tập trung thực hiện tốt
một số việc chủ yếu sau:
1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến kênh, mương thủy lợi nhỏ
theo kế hoạch đề ra; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương
nghiên cứu xây dựng quy hoạch các tuyến kênh, mương nội đồng để hướng dẫn
người dân thực hiện một cách đồng bộ, phù hợp và hiệu quả.
2. Đẩy nhanh, đều khắp phong trào thi đua xây dựng thôn văn hóa, phong
trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã, bảo đảm thực chất gắn với đẩy mạnh
phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” ở các thôn và từng
địa bàn dân cư; chú ý triển khai tốt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông,
ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là tệ cờ bạc... Đặc biệt, tập trung giữ vững và
nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch
tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại, ưu tiên thực hiện những tiêu chí không cần
kinh phí, bảo đảm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiến độ đã đề ra.
3. Tổ chức sơ kết, đánh giá đúng thực chất tình hình và kết quả triển khai
thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian vừa qua; qua đó, rút kinh nghiệm
tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Chú ý nghiên cứu thêm
những mô hình mới trong công tác vận động quần chúng, với cách làm hay, có
hiệu quả thiết thực để nhân rộng; kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển
hình, tiên tiến của tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Đảng ủy xã Hồng Liêm và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy có liên quan;
- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc;
- Đảng ủy xã Hồng Liêm;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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