TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 456-TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 17 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)
về Đề án “Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng
bộ, tạo thế liên kết với khu vực và cả nước đến năm 2020”
----Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí báo cáo Đề án “Xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng bộ, tạo thế liên kết với khu vực
và cả nước đến năm 2020”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai
thực hiện Chương trình hành động số 10-NQ/TU, ngày 23/5/2012 của Tỉnh ủy
về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020,
gắn với các nhiệm vụ và giải pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra tại nội dung
Đề án trên.
2. Trước mắt, thông qua nhiều nguồn vốn, hình thức, tập trung triển khai
tốt những yêu cầu trọng tâm sau đây:
a) Hạ tầng thủy lợi gắn với chủ động ứng phó biến đổi khí hậu: Đẩy
nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào khai thác và phát huy các công trình thủy
lợi: Tà Pao, sông Dinh 3, sông Móng, kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân…
gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi nhỏ; hệ thống kè chống xâm
thực, trước hết là đảo Phú Quý và phường Đức Long (thành phố Phan Thiết),
các khu neo đậu tàu thuyền (trước hết ở đảo Phú Quý).
b) Hạ tầng giao thông:
- Trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm các việc liên quan đến giải phóng
mặt bằng Quốc lộ 1A, tiếp tục làm tốt giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Dầu
Giây - Phan Thiết; tích cực kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư tuyến Đại Ninh Lâm Đồng.
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tuyến Hòa Thắng - Hòa Phú, cầu và đường
Hùng Vương,…
- Phối hợp và đôn đốc sớm khởi công sân bay Phan Thiết, cảng tổng hợp
Vĩnh Tân.
c) Năng lượng điện: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự
án nhiệt điện, phong điện, khí điện.
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d) Tiếp tục đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa…
3. Căn cứ nội dung Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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