TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 482-BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 28 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
tình hình từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2014
----1. Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy
* Thường trực Tỉnh ủy: Dự Lễ viếng các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang
Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi
nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); họp Thường trực Tỉnh ủy;
cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành liên
quan làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết để nghe báo cáo và cho ý
kiến về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong
thời gian qua; làm việc với Giám đốc Sở Công thương về một số tình hình liên
quan; dự Lễ Bế mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VII (năm 2014).
Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Cùng với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành
liên quan làm việc với một số cán bộ, đội ngũ trí thức của tỉnh đang công tác trên
lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng về việc Công ty Cổ phần Rạng Đông xin
chuyển mục đích sử dụng đất sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị.
- Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình
Thuận: Cùng với đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ với các
địa phương về đánh giá công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu
nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; làm việc với Đảng ủy phường Lạc Đạo,
thành phố Phan Thiết về xây dựng khu phố văn hóa và việc đẩy mạnh phong trào
thi đua giữa các khu phố trên địa bàn phường theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)(1); tiếp xúc cử tri phường Lạc Đạo (thành phố
Phan Thiết) và xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình).
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng
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về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản).
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Trung ương Đảng về xây dựng các đề án theo Kết luận số 82-KL/TW của Bộ
Chính trị (khóa X) về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; chủ trì họp
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Ban của Hội đồng
nhân dân tỉnh về nội dung và thời gian kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh
(khóa IX).
- Đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh: Chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về tình hình
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác cải cách thủ tục hành
chính, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I/2014 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy: Đi học tại Hà Nội.
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo
tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy
(khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 - 2013) thực hiện Kết luận số 93-KL/TU của
Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy
(khóa X) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống
ma túy; Kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương để phát huy hiệu quả công
trình thủy lợi Tà Pao và các công trình thủy lợi phía Nam tỉnh; việc chuyển mục
tiêu kinh doanh siêu thị sách của Công ty Cổ phần Sách - Dịch vụ Văn hóa Bình
Thuận; việc tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2014 2016; về nội dung và mức thu học phí các lớp sư phạm hệ không chính quy tại
Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh và một số vụ việc liên quan.
2. Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các
đảng bộ trực thuộc tỉnh
* Thường trực các huyện, thị ủy: Dự Lễ viếng các Anh hùng, Liệt sĩ tại Bia
tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ của địa phương nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) do
cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện, thị xã tổ chức. Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp, Thành ủy Phan Thiết và Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Dự Lễ
viếng các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí
Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 39
năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2014) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Hàm
Tân: Họp Thường trực Huyện ủy. Thường trực Thành ủy Phan Thiết và các
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Huyện ủy Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Phú Quý: Dự, chỉ
đạo Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2014
- 2019. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong, Đức Linh: Chủ trì họp Thường
trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về thống nhất nội dung kỳ họp giữa
năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong,
Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Đức Linh: Chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện.
Thường trực Thành ủy Phan Thiết và các Huyện ủy Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc,
Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh: Chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn
giáo huyện, thành phố. Thường trực các Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Đức Linh:
Làm việc với Thường trực Huyện đoàn. Thường trực các Huyện ủy Tuy Phong,
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh: Làm việc với các cấp ủy trực
thuộc(2) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.
* Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi và các Huyện ủy Đức
Linh, Phú Quý: Họp nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Thường vụ
Thành ủy Phan Thiết, Thị ủy La Gi và các Huyện ủy Tuy Phong, Đức Linh: Họp
xét kết nạp đảng viên mới. Ban Thường vụ các Huyện ủy Tuy Phong, Đức Linh:
Họp xét công nhận đảng viên chính thức.
- Thường trực Thành ủy Phan Thiết: Cùng với đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí
thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Lạc Đạo về xây dựng khu phố văn hóa
và việc đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các khu phố trên địa bàn phường theo
Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); chủ trì gặp mặt các
đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Thị ủy, Thị đội và Đội công tác các
phường, xã trực tiếp tiếp quản thị xã Phan Thiết nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải
phóng quê hương Phan Thiết (19/4/1975 - 19/4/2014); dự Lễ bế mạc Hội chợ
triển lãm công thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ năm 2014; cùng với Thường
trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Đảng
ủy xã Thiện Nghiệp về công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới. Ban Thường vụ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành liên quan về kết quả lãnh đạo triển khai
thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua.
- Thường trực Thị ủy La Gi: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự gặp mặt nhân
kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Tân (23/4/1975 - 23/4/2014).
2()

gồm: Đảng ủy các xã Bình Thạnh, Hòa Phú (huyện Tuy Phong), Đảng ủy các xã Phan Điền, Phan
Lâm, Phan Sơn (huyện Bắc Bình), Đảng ủy các xã Hàm Liêm, Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc),
Chi bộ Ban Quản lý dự án (huyện Tánh Linh), Đảng ủy thị trấn Võ Xu (huyện Đức Linh).
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- Thường trực Huyện ủy Tuy Phong: Cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhân sự cán bộ chủ chốt
của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc khắc phục tình trạng nhiễm mặn do đồng muối của Công
ty TNHH Thông Thuận gây ra tại xã Vĩnh Hảo; họp nghe Ủy ban nhân dân huyện
báo cáo kết quả đối thoại với các tiểu thương chợ Phan Rí Cửa về đấu thầu thu
phí tại chợ Phan Rí Cửa. Ban Thường vụ họp nghe và cho ý kiến về tình hình
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; tình hình, kết quả di
dời các cơ sở cá hấp gây ô nhiễm môi trường tại khu vực xóm Cồn, xã Phước Thể
ra khỏi khu dân cư tập trung; kết quả lấy ý kiến nhận xét, đánh giá, xếp loại cán
bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2013.
- Thường trực Huyện ủy Bắc Bình: Làm việc với lãnh đạo Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh về kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU,
ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2004 - 2013)
thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) và sơ kết 4 năm (2010 2013) thực hiện Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về đào tạo nghề, giải quyết việc
làm; dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm
2014 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức; làm việc với Đảng ủy các xã Phan Tiến,
Sông Lũy về tình trạng mua bán đất đai trái phép trên địa bàn. Ban Thường vụ họp
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
tháng 5/2014; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án số 09ĐA/HU và Đề án số 10-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa IX).
- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc: Dự Hội thảo về công tác tổ chức
xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chủ trì làm việc với lãnh đạo các ban
của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy về kế hoạch kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là khắc phục, sửa chữa những khuyết
điểm, yếu kém và giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc; làm việc với đại diện
lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Công an huyện về việc giải quyết khiếu
nại của đảng viên; chủ trì họp Đảng ủy khối cơ quan Đảng - đoàn thể huyện
tháng 4/2014; làm việc với Đảng ủy xã Thuận Minh và đảng viên, cán bộ hưu trí
thôn 1, thôn 2, xã Thuận Minh về tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của
cán bộ hưu trí về một số vấn đề liên quan; kiểm tra các công trình thủy lợi tại các
xã Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ.
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- Thường trực Huyện ủy Hàm Tân: Lam việc vơi Đoan công tác của Trung
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
nghe va cho ý kiến về một số vụ việc liên quan; tiếp xúc cử tri các thị trân Tân
Nghia, Tân Minh va các xã Tân Đưc, Sông Phan; lam việc vơi các ban của Huyện
ủy, Văn phòng Huyện ủy về tinh hinh sử dụng kinh phí quý I/2014 của Huyện ủy;
lam việc vơi Tổ công tác 1922 của huyện về kết quả công tác phòng, chống tham
nhung tháng 4 va triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014; lam việc vơi Ủy ban
nhân dân huyện và các ban, ngành liên quan về xác định thẩm quyền điều tra, xử lý
vụ việc phá rừng tại các Tiểu khu 402, 406 (xã Tân Thắng) thuộc lâm phận do
Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 quản lý. Ban Thường vụ họp thông qua Quy hoạch
cán bộ lãnh đao, quản lý câp huyện va cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoan A3).
- Thường trực Huyện ủy Tánh Linh: Cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện làm việc với đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác cải cách thủ tục hành chính, tình hình thực hiện Chương trình
xây dựng nông thôn mới quý I/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời
gian tới; họp Ủy ban nhân dân huyện về chủ trương giải thể Công ty Cổ phần
Điện nông thôn huyện. Ban Thường vụ họp nghe và cho ý kiến về tình hình quản
lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; về tình hình giải quyết vụ việc liên quan;
về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ
55 - đoạn qua địa bàn huyện.
- Thường trực Huyện ủy Đức Linh: Chủ trì họp giao ban khối Đảng, Hội
nghị giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; làm việc với Đảng ủy xã Đa Kai về
xây dựng các hạng mục của nhà Bia ghi danh liệt sĩ; dự Lễ ra quân của Huyện
đoàn Thanh niên về việc xây dựng Bia chiến thắng núi Dinh; đi cơ sở kiểm tra
tình hình sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi nhỏ, làm giao thông nông thôn. Ban
Thường vụ họp xét kỷ luật đảng viên.
- Thường trực Huyện ủy Phú Quý: Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới; họp Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tháng
4/2014; dự Lễ khai mạc và bế mạc Hội thao quốc phòng năm 2014 của huyện; dự
Dạ hội Điện ảnh “Vì biển đảo quê hương”; dự Lễ mitting bảo vệ môi trường do
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Ban Thường vụ họp đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014; cho ý kiến về các
dự thảo Quy định về việc giám sát đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban
Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định về trách nhiệm các ban của Huyện ủy
trong việc tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của
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Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định về việc giải quyết tố cáo đối với
đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định về
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách, tham mưu
giúp việc của Huyện ủy theo Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW
của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền”; Thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban
Thường vụ Huyện ủy khóa IX (sửa đổi, bổ sung); Thông báo phân công nhiệm vụ
đối với các đồng chí Huyện ủy viên khóa IX (sửa đổi, bổ sung) và một số vấn đề
liên quan. Ban Chấp hành họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển
khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014; cho ý kiến về dự thảo Thông báo phân
công nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX (sửa
đổi, bổ sung); Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Huyện ủy
viên khóa IX (sửa đổi, bổ sung); về công tác cán bộ.
- Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Chủ trì họp giao ban với
lãnh đạo các ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể khối; dự Lễ
khai giảng và bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2014.
- Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Chủ trì họp giao ban với lãnh
đạo các ban, Văn phòng và các đoàn thể Khối về tình hình thực hiện nhiệm vụ công
tác tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2014; chủ trì các Tổ
kiểm tra tiến hành kiểm tra một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tiếp tục lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc thi hành Điều lệ Đảng và việc thực
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; dự Lễ trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy cho Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận đạt danh hiệu “trong
sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2013 theo Quyết định số 1222-QĐ/TU,
ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức
Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ
chức; dự Lễ bế mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2014; dự Lễ
khai mạc Hội thao - Văn nghệ truyền thống 19/4 lần thứ XIII (năm 2014) do Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình Thuận đăng cai tổ
chức. Ban Chấp hành họp đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014; cho ý kiến về việc bổ sung nhân sự Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy (khóa II), nhiệm kỳ 2010 - 2015.
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3. Một số tình hình và hoạt động cụ thể
- Chiều ngày 22/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có
buổi làm việc với Đảng ủy phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết về tình hình
xây dựng khu phố văn hóa và việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua giữa
các khu phố trên địa bàn phường theo Chỉ thị số 34- CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XII).
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian
qua, các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến các phong trào thi
đua xây dựng khu phố văn hóa, làm giao thông nông thôn,... đã được Đảng ủy
phường Lạc Đạo tổ chức thực hiện khá nghiêm túc. Đặc biệt, Chỉ thị số 34CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã được Đảng ủy phường triển
khai thực hiện chặt chẽ, cụ thể, với quyết tâm cao. Nhờ vậy, phong trào thi đua
được diễn ra khá đều khắp trên địa bàn phường; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác vận động
nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng (làm đường giao thông, điện chiếu
sáng công cộng, hệ thống thoát nước trong các khu dân cư) tiếp tục chuyển biến
tích cực; đời sống của một bộ phận nhân dân tiếp tục được nâng lên; bộ mặt của
phường và các khu phố tiếp tục được cải thiện; xây dựng khu phố văn hóa từng
bước đi vào thực chất. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các phong trào thi đua chưa
đều giữa các khu phố; số lượng các khu phố chưa đạt danh hiệu văn hóa còn
nhiều. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tăng. Thực hiện giảm hộ nghèo chưa nhiều.
Kết nạp đảng viên mới chưa đạt mục tiêu đề ra.
Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Lạc
Đạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tạo phong
trào thi đua mạnh mẽ, sâu rộng hơn và nhằm mục tiêu xây dựng khu phố văn hóa
đúng thực chất theo hướng tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng các khu phố đã
đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đồng thời có kế hoạch phấn đấu xây dựng các
khu phố còn lại đạt danh hiệu khu phố văn hóa.
Quá trình đó, từng khu phố, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi ủy chi bộ
khu phố, tiến hành rà soát cụ thể từng tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa theo
chuẩn quốc gia và theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm xây dựng khu phố văn hóa đúng
thực chất hơn; trong đó chú ý có giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền
vững; nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo, trên cơ sở đó
phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ tự quản trong việc hỗ trợ, giúp đỡ với những
việc làm cụ thể, thiết thực, tạo thêm cơ hội để các hộ nghèo vươn lên thoát
nghèo. Thông qua Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị
trấn, tiếp tục làm tốt công tác huy động sức dân tham gia đóng góp xây dựng kết
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cấu hạ tầng trong các khu phố, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tăng cường công
tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. Hết sức chú ý xây dựng hệ thống chính trị
của phường, chi bộ khu phố và ban điều hành khu phố thực sự vững mạnh. Đặc
biệt quan tâm phát triển đảng viên mới trong lực lượng cốt cán, trong lực lượng
dân quân khu phố và ở địa bàn dân cư. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để nhân rộng.
- Sáng ngày 22/4/2014, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện
Tánh Linh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác
cải cách thủ tục hành chính, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới quý I/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và
biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà huyện Tánh Linh đã đạt
được trong quý I/2014. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện còn khó
khăn; trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; công tác quản lý nhà nước về đất
đai, khoáng sản, rừng còn nhiều vấn đề đáng quan tâm…
Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Tánh
Linh tiếp tục phát huy kết quả đạt được; ra sức khắc phục những hạn chế, yếu
kém; tập trung khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của địa phương; tiếp tục huy
động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao mô
hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế gắn với chăm
lo tốt an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương,
gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; chú ý
đúng mức công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai.../.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trú Báo Nhân dân và TTXVN tại Bình Thuận;
- Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp VPTU;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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