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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ XII)
về tình hình triển khai thực hiện các công trình
thủy lợi phía Nam tỉnh
----Tại phiên họp ngày 24/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe
và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện các công trình thủy lợi phía Nam
tỉnh. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các
thành viên dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:
I- Về đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua
Thời gian qua, trong điều kiện kinh phí còn khó khăn, hạn chế; được sự
quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, các cấp, các ngành trong
tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy lợi đạt nhiều kết
quả; cơ bản đầu tư hoàn thành các công trình thủy lợi chính ở phía Bắc tỉnh và
đang tích cực triển khai đầu tư các công trình thủy lợi phía Nam tỉnh.
Tuy nhiên, một số công trình thủy lợi phía Nam tỉnh triển khai còn chậm so
với tiến độ đã đề ra; việc cân đối các nguồn vốn đầu tư và công tác giải phóng mặt
bằng phục vụ thi công các công trình thủy nhìn chung còn khó khăn, vướng mắc.
II- Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Phương hướng, mục tiêu chung là: Đối với tỉnh ta, vấn đề đầu tư phát
triển thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đòi hỏi các cấp, các ngành, địa
phương trong tỉnh phải dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thủy lợi, trọng tâm là
đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành các công trình thủy lợi phía Nam tỉnh. Phấn
đấu đến cuối năm 2015, cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển thủy lợi trên địa
bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.
Quá trình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với kế hoạch, biện pháp
và tiến độ đầu tư các công trình, dự án phát triển thủy lợi phía Nam tỉnh trong
thời gian tới đã nêu trong Báo cáo số 1315/UBND-ĐTQH, ngày 18/4/2014 của
Ủy ban nhân nhân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh thêm:
1. Bằng các biện pháp tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành các
tuyến kênh chính của các công trình, dự án thủy lợi phía Nam tỉnh. Theo đó,
phấn đấu:
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- Hoàn thành và thông nước 02 tuyến kênh chính (kênh chính Nam và
kênh chính Bắc) của Hệ thống thủy lợi Tà Pao (Tánh Linh) vào cuối năm 2015;
- Hoàn thành và thông nước toàn tuyến Kênh chuyển nước từ hồ Sông
Móng về hồ Đu Đủ và hồ Tân Lập (Hàm Thuận Nam) vào ngày 30/4/2014;
- Hoàn thành hồ Sông Dinh 3 (Hàm Tân) vào cuối tháng 6/2014;
- Hoàn thành và thông nước toàn tuyến Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm
Tân vào cuối năm 2015.
2. Với nguồn vốn hiện có, ngoài việc tập trung đầu tư các tuyến kênh
chính, cần tính toán đầu tư thêm một số tuyến kênh nhánh một cách hợp lý để
phát huy tối đa hiệu quả các công trình, dự án thủy lợi phía Nam tỉnh.
- Phải sắp xếp, phân bổ vốn đầu tư thật hợp lý, ưu tiên vốn đầu tư xây
dựng các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2014 theo kế hoạch để sớm
phát huy hiệu quả đầu tư.
- Các sở, ngành có liên quan thường xuyên quan hệ với các bộ, ngành
Trung ương để sớm bố trí vốn đầu tư các công trình, dự án còn thiếu theo kế
hoạch hỗ trợ của Trung ương; đồng thời, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư hoàn thành các công trình, dự
án phát triển thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
3. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tập trung chỉ
đạo và chủ động triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để phục
vụ thi công các công trình, dự án thủy lợi trên địa bàn.
Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo triển khai thực hiện, định kỳ hàng quí, 6 tháng, cuối năm báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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