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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về Đề án Kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020
----Tại phiên họp ngày 26/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe
và cho ý kiến về Đề án Kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân
tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã kết luận:
Thống nhất với nội dung Đề án Kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh trình tại Công văn số 1556/UBND-ĐTQH, ngày 09/5/2014. Quá
trình thực hiện, cần lưu ý thêm một số việc sau:
1. Làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ mục đích,
ý nghĩa để khơi dậy tinh thần tự giác, thi đua thực hiện đạt kết quả cao nhất, gắn
với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.
2. Phải xác định rõ việc thực hiện đề án, công trình này là do nhân dân làm
chủ thể, thực hiện phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Do vậy,
trong quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm phát huy tốt dân chủ, công khai,
minh bạch trong tất cả các khâu, các bước theo quy trình, với phương châm
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bố trí đủ phần vốn nhà nước hỗ trợ để đảm
bảo cho Đề án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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