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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 25 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi
về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014
và tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 376-TB/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); những nhiệm vụ trọng
tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến
------Ngày 20/8/2014, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập
thể Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7
tháng đầu năm 2014 và tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 376-TB/TU,
ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)(1); những nhiệm vụ
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có
đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây
dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh và đại diện
lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của thị xã La Gi. Sau khi nghe đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy La Gi báo cáo, ý kiến tham gia của các thành
viên dự họp; Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:
I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014
7 tháng qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể của thị xã La Gi đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 376TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ vậy, tình hình nhiều mặt của thị xã
nhìn chung ổn định, một số mặt có chuyển biến theo hướng tích cực; nổi rõ là:
1. Kinh tế tiếp tục phát triển; năng lực khai thác thủy sản tăng; cơ cấu cây
trồng được chuyển đổi theo hướng coi trọng hiệu quả, phù hợp với điều kiện
thực tế của địa phương.
2. Phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước.
3. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được
tiếp tục triển khai tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được
quan tâm hơn.
(1)

về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị
ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
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Tuy nhiên, tình hình các mặt của thị xã phát triển còn chậm, nhiều mặt đạt
thấp so với mức bình quân chung toàn tỉnh; một số mặt công tác triển khai chưa
thật sự quyết liệt, kết quả còn hạn chế, tiến độ thực hiện còn chậm; đáng lưu ý là:
1. Kinh tế của thị xã còn nhiều mặt phát triển chưa vững chắc; nông
nghiệp phát triển tự phát; môi trường du lịch (cả môi trường tự nhiên và môi
trường xã hội) chưa có chuyển biến một cách căn bản.
2. Bộ mặt đô thị chuyển biến chậm; chỉ đạo thực hiện một số tiêu chí
“còn nợ” theo đô thị loại IV chưa thật quyết liệt, kết quả còn chậm so với kế
hoạch đề ra.
3. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất
là về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, tài nguyên khoáng sản, về hoạt động
của các trường mầm non tư thục,…
4. Thu ngân sách đạt còn thấp.
5. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức
tạp, nếu không giải quyết tốt sẽ có nguy cơ gây mất ổn định khó lường.
6. Công tác xây dựng Đảng tuy có cố gắng; song, công tác cán bộ còn
nhiều bất cập; một số vị trí lãnh đạo, quản lý chậm được củng cố, kiện toàn; tỷ lệ
tổ chức cơ sở Đảng yếu kém còn cao.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
Yêu cầu chung: Ban Thường vụ Thị ủy La Gi lãnh đạo rà soát các chỉ tiêu,
nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014 và nội dung Thông báo kết số 376-TB/TU,
ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có kế hoạch huy động sức mạnh của
cả hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường với quyết tâm cao nhất, phấn đấu
thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 đã đề ra, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quá trình đó, cần tập trung
lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Về kinh tế
- Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân
theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ, gắn với tiếp
tục vận động, khuyến khích ngư dân phát triển mạnh đội tàu khai thác hải sản xa
bờ; xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác trong các khâu khai thác,
chế biến và dịch vụ hậu cần trên biển. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo
dục ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không xâm phạm lãnh
hải nước ngoài khi đánh bắt hải sản xa bờ.
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- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi sâu
nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các loại cây trồng phù hợp theo hướng nâng cao
hiệu quả và thu nhập trên đơn vị diện tích, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất.
- Hết sức chú ý giữ gìn môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để phục
vụ phát triển du lịch bền vững. Tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ văn
hóa phù hợp, đồng thời quản lý chặt mạng lưới karaoke.
- Các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc để thúc đẩy các dự án triển khai thực hiện và thu hút đầu tư các dự
án mới; đối với các dự án du lịch chậm đầu tư, nhưng không có lý do chính đáng
thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn
đấu thực hiện đạt và vượt dự toán được giao năm 2014.
3. Tập trung đúng mức công tác quản lý đô thị
- Tiếp tục rà soát các tiêu chí đô thị loại IV “còn nợ” để có kế hoạch,
phân công tổ chức, cá nhân thực hiện và phân kỳ đầu tư cho phù hợp. Coi trọng
việc phát động và huy động sức dân thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở để thực
hiện các phần việc, công trình ở địa bàn dân cư.
- Tập trung các nguồn lực cho đầu tư, xây dựng nông thôn mới đối với xã
điểm Tân Tiến theo lộ trình đã đề ra.
4. Làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc triển
khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước”. Coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế tình trạng học
sinh bỏ học dở chừng. Hết sức chú ý giáo dục y đức cho đội ngũ y, bác sĩ; nâng
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; kịp thời phát hiện, khống chế, dập
tắt các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm chăm lo các gia
đình chính sách, hộ nghèo; triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là trên các lĩnh
vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng; có biện pháp
ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung giải quyết
các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng
- Tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận 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
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đức Hồ Chí Minh”, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và
triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước”.
- Ra sức củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tiếp tục sắp xếp, bố
trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy và chuẩn bị tốt các
điều kiện cần thiết tiến tới Đại hội Đảng các cấp của thị xã La Gi, nhiệm kỳ
2015 - 2020.
7. Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp,
phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xác định những nhiệm vụ trọng tâm;
phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan, tập
trung sức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các nhiệm vụ chính trị của
địa phương với tinh thần năng động, sáng tạo và quyết tâm cao nhất.
Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ngoài
nguồn vốn ngân sách, cần khai thác tốt nguồn vốn ODA, các nguồn thu từ quỹ
đất và các nguồn lực trong nhân dân đóng góp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát
triển thị xã trong thời gian tới.
III- Về một số kiến nghị của thị xã
1. Về đề nghị nạo vét luồng lạch, đầu tư kè chỉnh trị cửa biển La Gi và xây
dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở cửa sông Ba Đăng (xã Tân Hải):
Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy La Gi chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp
với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát cụ
thể từng dự án, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết
cụ thể.
2. Về đầu tư xây dựng trụ sở phường Phước Hội: Đề nghị Ban Thường vụ
Thị ủy La Gi chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải
quyết theo thẩm quyền.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Thị ủy La Gi và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai
thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối năm, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy
để theo dõi, chỉ đạo./.
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Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Ban Thường vụ Thị ủy La Gi;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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