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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 27 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 8/2014
------Sáng ngày 25/8/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp
giao ban các Thường trực cuối tháng 8/2014. 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 trọng tâm trong thời gian đến
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới
(2014 - 2015) và thực hiện kế hoạch ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng
mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh; đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Hòa Thắng - Hòa Phú
theo đúng quy trình, quy định.
- Về giải pháp phát triển cây thanh long: Về lâu dài cần có kế hoạch cụ
thể, nhất là các giải pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh trên cây thanh long.
Trước mắt cần phát động một đợt tổng vệ sinh vườn thanh long trên phạm vi
toàn tỉnh, đồng thời phối hợp chặt với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn để triển khai các bước nghiên cứu cụ thể.
- Tích cực chỉ 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
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tục tổng kết, nhân rộng các mô hình đánh bắt hải sản xa bờ có hiệu quả; mô hình
tổ thuyền đoàn kết, hợp tác và các nghiệp đoàn khai thác hải sản có hiệu quả.
- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người và trên cây
trồng, vật nuôi và công tác phòng, chống lụt, bão.
- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các nguồn vốn đầu tư Trung ương
phân bổ năm 2014 đến nay còn khó khăn, vướng mắc để tham mưu Thường trực
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị làm việc với các bộ, ngành Trung ương.
- Khẩn trương triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân năm 2013 và
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, gắn với việc triển khai thực hiện
Quy định số 1415-QĐ/TU(1) và Hướng dẫn số 08-HD/TU(2), ngày 19/8/2014 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, sớm ban hành quyết định thành lập và tổ
chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban tiếp công dân của tỉnh.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
- Tổ chức tốt Chương trình sinh hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW, ngày 16/8/2014
của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.
- Tổ chức tốt 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị; theo đó, các đối tượng
được triệu tập phải sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ, không được vắng.
3. Về chuẩn bị nội dung họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2014:
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của
Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị).
- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới (Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).
- Thông qua một số 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)(3) (Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).
(1)

về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số
218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
(2)
về thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
(3)
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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II- Về một số kiến nghị và các vấn đề liên quan
1. Về việc tham gia Hội chợ quốc tế du lịch nghỉ dưỡng - Leisurre
Moscow 2014: Thống nhất nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công
văn số 2931/UBND-VXDL, ngày 15/8/2014.
2. Về hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo
(phần kinh phí 15% do người mua BHYT phải nộp): Đề nghị Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào Quy
chế xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” nội dung về hỗ trợ kinh
phí mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo để triển khai thực hiện thống nhất trong
toàn tỉnh.
3. Về vụ khiếu tố của ông Lê Hồng Kỳ (huyện Đức Linh): Giao Ban Nội
chính Tỉnh ủy chủ trì đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vụ việc này.
4. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tập trung lãnh đạo thực
hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Thông báo số
330-TB/VPTU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy(4) và báo cáo Thường trực
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến vào cuối tháng 9/2014.
Đối với vụ bà Nguyễn Thị Đáp (phường Đức Long), Ban Thường vụ Thành
ủy Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo giải quyết, thể hiện rõ chính kiến của mình và có báo
cáo kết quả xử lý gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/9/2014.
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.

(4)

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai

về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết 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.
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