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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 19 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016
và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
-----

Ngày 17/8/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, đồng chí Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ trách Đảng bộ huyện Hàm Tân và đồng chí
Nguyễn Đức Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về tình hình thực hiện nhiệm
vụ 7 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Cùng dự
buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Ban Tuyên giáo 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; đại diện lãnh đạo
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng, ban có liên quan của huyện.
Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và gợi ý những vấn
đề cần tập trung thảo luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã
kết luận, chỉ đạo:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016
7 tháng đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã có nhiều cố
gắng, phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, đặc biệt là nắng
hạn kéo dài, đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt kết
quả khá tích cực trên nhiều mặt. Nổi rõ là:
1. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt kế hoạch; sản lượng khai thác thủy
sản, đàn gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển ổn định; phối hợp, giải quyết khá
tốt nước sinh hoạt cho người dân đợt nắng hạn gay gắt vừa qua.
2. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Công tác xây dựng cơ bản được quan
tâm đẩy mạnh nên tiến độ giải ngân nguồn vốn cao hơn mức bình quân chung
của tỉnh; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt kế hoạch.
3. Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục có tiến bộ; chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo được quan tâm
thực hiện đạt kết quả khá tốt.

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

2

4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản giữ được ổn định.
5. Chỉ đạo tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nghiêm túc. Lãnh đạo tốt cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,
nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đội ngũ cán bộ của huyện sau bầu cử được tiếp tục củng
cố, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác cải cách thủ tục hành chính,
tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo của huyện với
nhân dân được quan tâm thực hiện khá tốt, từ đó giải quyết được nhiều vấn đề
bức xúc của người dân.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế đáng quan tâm là:
1. Vụ Đông Xuân bị nhiều thiệt hại do hạn hán gay gắt. Công trình hồ Sông
Dinh 3 chưa hoàn thiện các tuyến kênh nên chưa đưa được nước về phục vụ sản
xuất. Tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp chậm nên chưa thu hút đầu tư
phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
2. Việc giải quyết nước sinh hoạt cho người dân chưa căn bản; tình trạng ô
nhiễm môi trường tại các vùng giáp ranh, một số trang trại nuôi heo chưa được
khắc phục, xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho nhân dân.
3. An ninh nông thôn trên một số mặt còn phức tạp, nổi lên là tình hình
hoạt động tôn giáo trái phép còn diễn ra nhưng xử lý chậm và lúng túng. Tình
trạng tập trung khiếu kiện đông người tại tỉnh chưa được ngăn chặn và giải
quyết dứt điểm.
Về trật tự xã hội, đáng chú ý là tình trạng trộm cắp, ma túy còn xảy ra
nhiều nơi; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, còn ở mức cao; quản lý khai
thác khoáng sản chưa chặt chẽ, một số nơi khai thác trái phép nhưng chậm phát
hiện, xử lý.
4. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng chuyển
biến chưa rõ; số cơ sở đảng yếu kém còn nhiều; trình độ năng lực, tinh thần
trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công
chức chưa tốt; công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền còn bất cập,
chất lượng hiệu quả còn hạn chế.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện
trong thời gian tới
Yêu cầu chung là: Trên cơ sở đánh giá tình hình 7 tháng qua, Ban
Thường vụ Huyện ủy cần tập trung rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân của
những khó khăn, hạn chế; từ đó đề ra các giải pháp cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.
Quá trình đó, quan tâm một số vấn đề sau:
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1. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp của huyện gắn với
việc thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú ý: (1) Xác
định cơ cấu cây trồng, con nuôi từng vùng cụ thể phù hợp gắn với điều kiện
không chủ động nguồn nước tưới, có thị trường đầu ra và đảm bảo có hiệu quả;
(2) Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trong đó chú
ý giống cây, con, các giải pháp tưới tiết kiệm, thực hiện cải tạo vườn điều và
triển khai tốt các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu trên cây thanh long; (3)
Tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.
Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công đầu tư hạ tầng các
cụm công nghiệp để thu hút đầu tư trên địa bàn. Tích cực kêu gọi đầu tư phát triển
du lịch, kiên quyết đề nghị tỉnh thu hồi những dự án không có năng lực triển khai
thực hiện; dồn sức chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã
đã đăng ký năm 2016.
2. Triển khai các biện pháp giải quyết nước sinh hoạt cho người dân trong
mùa khô 2016 và các năm tiếp theo. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thi công các
kênh dẫn nước, kênh tiếp nước và các hạng mục cấp nước sinh hoạt theo kế
hoạch, phải tuyên truyền người dân chủ động tích trữ nước mưa; phối hợp với
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay để xây hồ, xây bể chứa nước, khoan
giếng để chủ động giải quyết nước sinh hoạt cho từng hộ gia đình.
3. Kiểm tra, chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2016 – 2017.
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là kiềm chế dịch
bệnh sốt xuất huyết đang lây lan trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm vệ
sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là các trang trại
heo; chủ động kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời cho tỉnh tình hình gây ô
nhiễm môi trường của nhà máy chế biến bột mì Thành Công, nhà máy sản xuất
cồn Tùng Lâm (Đồng Nai) để xử lý.
4. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu sách năm 2016 và giải ngân hết các
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Chú ý thu hút các nguồn lực
ngoài ngân sách để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tập trung
dự án nhà máy nước sạch, xử lý rác thải, chợ...
5. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự . Phát hiện và xử lý
kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn
đọng đã có ý kiến chỉ đạo của tỉnh; phối hợp xử lý các vụ việc khiếu nại tố cáo
kéo dài, không để tụ tập đông người kéo về tỉnh; kiềm chế tai nạn giao thông;
đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt
là ma túy.
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6. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, chú ý:
- Chỉ đạo các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở đảng, nhất là các cơ sở đảng yếu kém hiện nay. Trong đó, tập trung
chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tự phê bình và phê bình; ý thức
chấp hành; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở xã, thị trấn, các
phòng, ban của huyện gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
chuẩn bị triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, nhất là giám sát trách nhiệm của
người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về
ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ công tác.
- Tăng cường trách nhiệm đi đôi với cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, trước hết là Ủy ban
nhân dân huyện, với tinh thần là: (1) Phải chủ động hơn trong công việc ; (2) Nắm
chắc các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề bức xúc; (3) Bám sát cơ sở, bám sát địa
bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với quán triệt, triển khai thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc
thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị. Chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
theo quy định, không để những vấn đề phức tạp nảy sinh.
* Về các kiến nghị của huyện:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của huyện
nêu tại Báo cáo số 104-BC/HU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Hàm Tân như ý kiến của các sở, ngành và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh đã phát biểu tại cuộc họp.
- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn: Chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các
công trình cấp nước sinh hoạt, các công trình thủy lợi; tìm kiếm, giới thiệu các
chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất vùng khô hạn để đầu tư cho huyện Hàm Tân.
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- Sở Tài nguyên Môi trường: Tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý các vấn
đề ô nhiễm môi trường; tháo gỡ vướng mắc việc tận thu, khai thác khoáng sản
thông thường theo đúng pháp luật để đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.
Căn cứ Thông báo này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân có kế hoạch cụ
thể để triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ
Tỉnh ủy để 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;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai

