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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 7/2014
----Sáng ngày 28/7/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp
giao ban các Thường trực cuối tháng 7/2014. Cùng dự cuộc họp có đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh; đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh; đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trương
Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Đắc Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng
Đoàn Đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Bình Thuận; đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Thanh Chính
- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí
lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến tham gia
của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:
I- Một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Thống nhất với những nhiệm vụ mà đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh đã nêu ra, đồng thời lưu ý thêm:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban của Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng
hoàn thành các đề án, chuyên đề theo Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 31/3/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày
28/11/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)(1) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến
thông qua trong quý III và quý IV/2014.
2. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người và
trên cây trồng, vật nuôi, gắn với làm tốt công tác phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai.
3. Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học
mới 2014 - 2015, khắc phục tình trạng vừa xây dựng, vừa dạy và học.

1()

về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình
Thuận đến năm 2020.
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4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình: Cảng tổng hợp Vĩnh Tân,
sân bay Phan Thiết, cầu và đường Hùng Vương, giải quyết dứt điểm những vấn
đề còn tồn tại của dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh, dự
án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở,
ngành liên quan rà soát nhu cầu vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản
thuộc sở, ngành mình quản lý để đăng ký làm việc với các bộ, ngành Trung
ương và Thường trực Chính phủ sắp tới.
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội khẩn trương triển khai công trình chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận
(19/4/1975 - 19/4/2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2015).
5. Về tình trạng kinh doanh dịch vụ ăn uống trái phép, gây ô nhiễm môi
trường và mất mỹ quan đô thị tại khu vực bờ kè phường Hàm Tiến; tình trạng
xây dựng nhà chồ trái phép tại khu vực bãi bồi trên sông Cà Ty thuộc địa bàn
Khu phố 7, phường Phú Trinh (đối diện Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình
Thuận); tình trạng họp chợ tràn lan trên địa bàn thành phố Phan Thiết… thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. Đề nghị Văn
phòng Tỉnh ủy có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu
cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo giải quyết, nói rõ cách giải
quyết như thế nào, bảo đảm tính khả thi, có báo cáo trước ngày 20/8/2014.
6. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;
làm tốt công tác tiếp công dân. Trước hết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát
lại tất cả các vụ việc tồn đọng, nêu rõ chính kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đối
với từng vụ việc trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
II- Về một số kiến nghị và các vấn đề liên quan
1. Về tình hình khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh: Văn
phòng Tỉnh ủy xếp lịch để Thường trực Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh nghe Thường trực Huyện ủy Tánh Linh báo cáo và cho ý kiến cụ
thể trong tháng 8/2014.
2. Về tổ chức sơ kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận và thành
phố Hồ Chí Minh: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng báo cáo, trình Ban
Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến trong tháng 8/2014.
3. Thống nhất chủ trương xây dựng cột cờ Tổ quốc tại huyện đảo Phú Quý
theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh. Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên chủ trì, phối hợp với Thường
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trực Huyện ủy Phú Quý tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp nhất; trên
cơ sở đó, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.
4. Về dự án đầu tư Khu hành chính tập trung của tỉnh: Đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh rà soát lại toàn bộ dự án này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho
ý kiến chính thức.
5. Về giải quyết khiếu nại của nhân dân bị thiệt hại do nhiễm mặn từ đồng
muối của Công ty TNHH Thông Thuận và việc tổ chức nổ mìn san gạt mặt bằng
phục vụ thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gây rạn nứt nhà
dân: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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