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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 9/2014
------Sáng ngày 29/9/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp
giao ban các Thường trực cuối tháng 9/2014. 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 Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó 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. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu tù chính trị
tỉnh Bình Thuận và các địa phương triển khai, hướng dẫn các cựu tù chính trị
hoàn tất hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.
- Tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế để cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nắm bắt, thực
hiện và tham gia giám sát.
- Rà soát lại tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2014 của tỉnh đề
ra; đến nay, chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt, nguyên nhân và giải pháp trong
thời gian tới, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong phiên họp đầu tháng
10/2014.
- Tổ chức họp trực tuyến giữa đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy
ban nhân dân tỉnh các đơn vị thi công và các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh
và các địa phương có liên quan với các nhà thầu, đơn vị thi công báo cáo về tiến
độ thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh vào sáng
ngày 06/10/2014.
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn

2

2. Đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo chuẩn
bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong tháng 10/2014
theo chương trình công tác đã ban hành.
3. Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đặt hộp thư góp ý
theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
(khóa XI) và đăng ký công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại
hội đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, báo cáo
Thường trựcTỉnh uỷ trước ngày 15/10/2014 để chỉ đạo.
II- Về một số kiến nghị và các vấn đề liên quan
1. Về giải quyết nước sinh hoạt tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố
Phan Thiết: Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết và các sở, ngành,
đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo tại Công
văn số 1870/UBND-QQTQH, ngày 21/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
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 TQVN tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh
ủy tại Thông báo số 385-TB/VPTU, ngày 27/8/2014.
3. Về chế độ phụ cấp bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư chi bộ
trực thuộc đảng ủy bộ phận trong các chi bộ trường học: Giao Ban Tổ chức
Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn thật cụ thể để các đơn vị trường học thống nhất
thực hiện; trong đó, cần nói rõ nguồn kinh phí chi phụ cấp được lấy từ nguồn
đảng phí để lại của chi bộ theo quy định, nếu không đủ thì Hiệu trưởng các
trường học chi hỗ trợ từ kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.
4. Đồng ý về chủ trương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mittinh kỷ niệm
70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và
25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) với tinh thần
thiết thực và tiết kiệm.
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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