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VĂN PHÒNG
*
Số ٤١٥-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 31 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014
và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
-----Ngày 23/10/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có
buổi làm việc với Đảng ủy xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong về tình hình thực
hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian
tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân
vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Ban Dân tộc tỉnh và đại diện Thường trực Huyện ủy Tuy Phong, lãnh đạo
Văn phòng Huyện ủy Tuy Phong. Sau khi nghe Đảng ủy xã Phan Dũng báo cáo;
các thành viên dự họp tham gia ý kiến; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014
Nhìn chung, xã Phan Dũng là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và
Nhà nước đã có một số chính hỗ trợ, phát triển, góp phần nâng cao mức sống vật
chất, tinh thần của đồng bào, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân
dân trong xã; tình hình các mặt của xã trong thời gian qua tiếp tục có bước phát
triển; nổi rõ là:
1. Trồng trọt, chăn nuôi tiếp tục phát triển hài hòa; việc quản lý và phát
huy hiệu quả sử dụng đất sản xuất được cấp theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh
ủy (khóa X) được chú ý; công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên được
duy trì, góp phần tăng thêm thu nhập của đồng bào.
2. Tích cực làm thủy lợi nội đồng; tiếp tục chuyển đổi một số cây trồng có
lợi thế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã.
3. Các hoạt động văn hóa, giáo dục có chuyển biến tiến bộ. Xã tiếp tục duy
trì chuẩn quốc gia về phố cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi và PCGD
trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; tiếp tục
duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội,
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chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, gia
đình chính sách được quan tâm hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm.
4. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, hoạt động tôn giáo trên địa bàn
khá chặt chẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản ổn
định; không để xảy ra các loại tội phạm, gây rối, tai nạn giao thông; không phát
sinh khiếu kiện, tố cáo của công dân.
5. 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. Đội ngũ cán bộ tuy có mặt còn hạn chế,
nhưng nhìn chung có bước trưởng thành.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn,
hạn chế; đáng lưu ý là:
1. Kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn
thấp; tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng còn ở mức cao so với bình quân chung
toàn tỉnh.
2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế chưa rõ nét, năng suất,
hiệu quả một số cây trồng chưa cao. Tình trạng phá rừng vẫn còn xảy ra, chưa
ngăn chặn triệt để.
2. Tiến độ thực hiện nông thôn mới còn chậm và lúng túng trong lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện.
3. Phát triển đảng viên còn chậm, công tác cán bộ còn khó khăn; phong
trào quần chúng tuy có cố gắng, nhưng chưa tạo ra phong trào sôi nổi, thường
xuyên trong nhân dân.
II- Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới
Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 132-BC/ĐU, ngày 10/10/2014 của
Đảng ủy xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm
vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1. Cấp ủy xã Phan Dũng tăng cường lãnh đạo việc giao đất sản xuất và
phát huy hiệu quả sử dụng đất được cấp cho đồng bào thiếu đất sản xuất theo
Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X); đồng thời, đề xuất cấp có thẩm
quyền tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc này, góp phần
bảo đảm tư liệu sản xuất, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản
xuất và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhân rộng các mô hình mới, mang lại hiệu
quả kinh tế cao, tạo điều kiện nâng cao đời sống của đồng bào. Tăng cường hơn
nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng, thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở nâng cao
nhận thức đối với những hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng.
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2. Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, chú ý giữ vững những tiêu
chí đã đạt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đề ra năm 2014, phấn đấu
xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
3. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh và đưa phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thôn văn hóa đúng
thực chất. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, có giải pháp động
viên con em đến trường, hạn chế học sinh bỏ học dở chừng; làm tốt công tác
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội của xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao
ý thức sử dụng nước sinh hoạt và sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Thực hiện tốt các
chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng
chính sách, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.
4. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và
giữ vững an ninh nông thôn; có giải pháp tiếp tục giữ vững kết quả không để xảy
ra tai nạn giao thông.
5. Quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng.
- Thường xuyên nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội; làm
tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;
tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy và cán bộ gắn với việc quy hoạch cán bộ
phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Tiếp tục lãnh đạo khắc phục có kết quả những khuyết điểm, hạn chế đã
được chỉ rõ qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI).
- Làm tốt công tác vận động quần chúng; tiếp tục đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội của xã theo hướng gần dân, sát với từng đối tượng; chú ý phát huy đúng
mức vai trò cả các chức sắc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn trong cộng
đồng dân cư; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình,
tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở.
III- Về kiến nghị của xã
1. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện Tuy
Phong như triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục xây dựng Trường Tiểu học
Phan Dũng,…: Đề nghị Thường trực Huyện ủy Tuy Phong tăng cường chỉ đạo
giải quyết để giảm bớt khó khăn của xã.
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2. Các kiến nghị về nước sạch phục vụ sinh hoạt, đầu tư hệ thống kênh
mương để phát huy năng lực tưới của hồ Phan Dũng, kinh phí khai hoang để giải
quyết thêm đất sản xuất cho đồng bào thiếu đất sản xuất, vấn đề phòng, chống
phá rừng,…: Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tập trung giải quyết hoặc
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền, tạo thuận lợi
để thúc đẩy kinh tế- xã hội xã Phan Dũng phát triển nhanh và bền vững hơn
trong thời gian tới.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Đảng ủy xã Phan Dũng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, có kế
hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho
Thường trực Tỉnh ủy 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 Huyện ủy và Văn phòng
Huyện ủy Tuy Phong;
- Đảng ủy xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong;
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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Lê Tấn Lai

