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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp sáng ngày 01/12/2014
-----Sáng ngày 01/12/2014, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã họp thống nhất
một số nội dung sau:
1. Về việc xin ý kiến chuẩn bị thủ tục, hồ sơ khen thưởng “Huân chương
Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình
Thuận (theo Công văn số 4263/UBND-VXDL, ngày 24/11/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh): Trước mắt, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thống kê, Sở
Nội vụ xây dựng báo cáo thành tích phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi
đua yêu nước của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2010 – 2015.
Mặt khác, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tranh thủ thêm ý kiến của Ban
Thi đua – Khen thương Trung ương trước một bước về việc xét, tặng thưởng
“Huân chương Hồ Chí Minh” đối với tỉnh.
2. Về việc thay đổi nhân sự thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIII (theo Công văn số 399-CV/BNCTU, ngày 21/10/2014 của Ban
Nội chính Tỉnh ủy): Thống nhất với đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Công
văn nêu trên.
3. Về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác khu du lịch Đồi Cát bay tại
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết (theo Công văn số 3926/UBND-VXDL,
ngày 31/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh):
- Giao đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để
nghe Tỉnh đoàn Thanh niên và các sở ngành có liên quan báo cáo và cho ý kiến
về Đề án (mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tham dự).
- Thống nhất giao Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh quản
lý, sử dụng và khai thác khu du lịch Đồi Cát bay tại phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết.
4. Về việc tổ chức Lễ hội Trung thu hàng năm tại thành phố Phan
Thiết: Đề nghị Thường trực Thành ủy Phan Thiết phối hợp với Sở Văn hóa –
Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, đề xuất
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phương án tổ chức Lễ hội Trung thu hàng năm tại thành phố Phan Thiết bảo
đảm ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Thường trực Thành ủy Phan Thiết;
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi khối;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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