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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Tiến, thị xã La Gi
về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014,
nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; tình hình triển khai
thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số 34-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tình hình khắc phục
những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
-----Ngày 31/8/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi
làm việc với Đảng ủy xã Tân Tiến, thị xã La Gi về tình hình, kết quả thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014;
tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số
34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tình hình khắc phục những
khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn
phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực
Thị ủy La Gi, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã La Gi và lãnh đạo Văn phòng
Thị ủy La Gi. Sau khi nghe Thường trực Đảng ủy xã Tân Tiến báo cáo, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
đã kết luận, chỉ đạo:
I- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014
6 tháng qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn; Đảng bộ xã Tân Tiến đã
có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều
đạt và vượt kế hoạch đề ra; nổi rõ là:
1. Kinh tế có bước phát triển tương đối đồng đều trên các lĩnh vực nông
nghiệp, thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và
dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước tăng khá cao, đạt 86,3% chỉ tiêu thị xã giao.
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2. Xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng; phong trào làm giao thông
nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh; bộ mặt nông thôn tiếp tục khởi sắc. Việc
lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã theo tinh
thần Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đạt một số kết
quả bước đầu.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục
được nâng lên, tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở và
phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
được chú ý(1). Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được quan tâm.
Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm còn
2,3%, thấp hơn so với bình quân chung toàn tỉnh.
4. Hệ thống chính trị của xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được
tăng cường; đã tập trung lãnh đạo khắc phục có kết quả những khuyết điểm, hạn
chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí.
5. Đã tập trung giải quyết tốt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp
phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn,
hạn chế; đáng lưu ý là:
1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn bấp bênh, sản lượng lương thực,
thủy sản giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch. Thế mạnh về du lịch
chưa được phát huy. Tình trạng trồng thanh long vượt quá quy hoạch và trồng
trên đất lúa chưa được kiểm soát hiệu quả. Nhiều dự án được chấp thuận đầu tư
trên địa bàn chậm triển khai thực hiện. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới còn gặp khó khăn.
2. Hệ thống kết cấu hạ tầng nhìn chung còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu
cầu phát triển.
3. Tình trạng học sinh bỏ học dở chừng ở cấp trung học cơ sở còn cao,
nếu không có biện pháp tốt sẽ dễ mất chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
4. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn còn nhiều hạn chế, nhất là trên
lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng... Tệ nạn ma túy có
chiều hướng gia tăng.
1()

Xã Tân Tiến đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2013 theo Quyết định số
1375/QĐ-UBND, ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh.
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5. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận còn một số vấn đề cần
quan tâm: Số lượng đảng viên chưa nhiều; công tác phát triển đảng viên ở địa
bàn dân cư, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên còn khó khăn. Đội
ngũ cán bộ của xã nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới. Công tác dân vận tuy có cố gắng, nhưng vẫn còn lúng túng, hiệu quả
chưa cao; chưa phát huy tốt vai trò lực lượng cốt cán chính trị tại địa phương.
II- Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Tân Tiến nghiên cứu, tiếp thu ý
kiến góp ý của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tại buổi làm việc;
đồng thời, chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế của xã toàn diện, bền vững hơn.
- Về nông nghiệp: Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ hè thu;
tiếp tục lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế, mang lại hiệu
quả kinh tế cao; định hướng phát triển cây thanh long theo đúng quy hoạch. Có
biện pháp khôi phục, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Về thủy sản: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam; phát triển các mô
hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả; tính toán quy hoạch phát triển nuôi trồng
thủy sản phù hợp. Đồng thời, khuyến khích ngư dân phát triển năng lực tàu
thuyền đánh bắt xa bờ; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân theo
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới.
- Về du lịch - dịch vụ: Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát
triển du lịch ổn định, bền vững. Chỉ đạo sắp xếp, lập lại trật tự kinh doanh dịch
vụ du lịch tại khu vực ven biển, Ngãnh Tam Tân, Dinh Thầy Thím, gắn với tăng
cường các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,
niêm yết giá cả dịch vụ theo quy định... Đồng thời, xã phối hợp cùng với thị xã
La Gi và các sở, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý dự án du lịch trên địa
bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi thúc đẩy các dự án du lịch chậm
triển khai trên địa bàn xã sớm triển khai thực hiện; đối với các dự án du lịch
không có khả năng đầu tư thì kiến nghị cấp trên xem xét, quyết định thu hồi.
2. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch xã điểm xây dựng
nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra; chú ý lãnh đạo thực hiện tốt tiêu chí số 18
về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và tiêu chí số 19 về
an ninh, trật tự xã hội.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chú ý các lĩnh vực:
đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng...; xử lý dứt điểm
tình trạng khai thác trái phép cát đen, cát bồi nền, cát xây dựng.
4. Xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã
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hội, nhất là tệ nạn ma túy, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phạm pháp
hình sự, góp phần giữ vững an ninh nông thôn.
5. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hướng vào thực hiện tốt
một số việc sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là tập
trung lãnh đạo khắc phục có kết quả những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm
tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập
các chuyên đề về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” năm 2014 với những việc làm cụ thể, thiết thực.
- Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, gắn với tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ để chuẩn bị
nhân sự cấp ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội của xã. Đồng thời, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội của xã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động theo hướng gần dân, sát với từng đối tượng để nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động.
III- Về một số kiến nghị của xã
1. Về đề nghị đầu tư vốn xây dựng kè chắn sóng, chống xâm thực dọc khu
vực bờ biển từ thôn Tam Tân đến Ngãnh Tam Tân:
Khu vực này thuộc phạm vi quy hoạch kè bảo vệ bờ biển xã Tân Tiến.
Trước mắt, Đảng ủy xã Tân Tiến và thị xã La Gi chủ động theo dõi, huy động
sức dân triển khai các giải pháp gia cố tạm các khu vực xung yếu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
theo dõi, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kè bảo vệ bờ biển xã
Tân Tiến khi có điều kiện theo Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 08/4/2011
của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch công trình chống xói lở bờ biển của tỉnh,
giai đoạn 2011 - 2020.
2. Về đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Đức Tốn, gắn với việc
xây dựng tường chắn cát bảo vệ Khu Di tích lịch sử dốc Ông Bằng:
Sơ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thi xa La Gi phôi hợp vơi các sơ,
ngành liên quan theo dõi, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tinh kiến nghi các
bộ, ngành Trung ương xem xét, hô trợ vôn đâu tư công trinh khi có điều kiện theo
Quyết định số 2416/QĐ-UBND, ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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3. Về đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng kênh thoát lũ dọc tuyến ĐT 719:
Sở Giao thông vận tải tổ chức khảo sát, thi công công trình này.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
để Đảng ủy xã Tân Tiến và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết,
triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh
ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Thường trực Thị ủy La Gi;
- Ủy ban nhân dân thị xã La Gi;
- Đảng ủy xã Tân Tiến, thị xã La Gi;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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