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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong
về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014, nhiệm vụ
trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2015
-----Ngày 25/12/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi
làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân
dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về tình hình kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực
hiện trong năm 2015. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lương Văn
Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng
chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận
Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Sau khi nghe Ban Thường vụ
Huyện ủy Tuy Phong báo cáo tình hình và ý kiến tham gia của các thành viên
dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận chỉ đạo:
I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Trong năm, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng Đảng bộ
và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2014
đạt được kết quả khá toàn diện, 100% các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần
quan tâm, đó là:
- Phát triển kinh tế vẫn còn nhiều vướng mắc; thu hút đầu tư phát triển
chưa được nhiều; tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản còn
chậm, gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối
với các công trình trọng điểm Quốc lộ 1A, đường Hòa Thắng – Hòa Phú.
- Thời tiết khô hạn, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; tình
trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vùng giáp ranh còn xảy ra, chưa
được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.
- Một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất. Tình
trạng học sinh bỏ học giữa chừng còn cao.
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- Trật tự xã hội trên một số mặt còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tệ
nạn ma túy chưa giảm; một vài vụ khiếu kiện kéo dài chậm được giải quyết.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015 đã được Ban
Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong xác định. Năm 2015, là năm cuối của kế hoạch
5 năm (2011 – 2015), là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại
hội huyện Đảng bộ, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Yêu cầu chung đặt ra là toàn Đảng bộ phải nỗ lực, phấn đấu quyết tâm
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
năm 2015 và các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất. Với tinh
thần đó, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong cần lưu ý một số nhiệm
vụ cần tập trung thực hiện sau:
1. Với trách nhiệm của địa phương, trước hết tập trung tháo gỡ mọi khó
khăn, vướng mắc tạo điều kiện để thu hút mạnh đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để
doanh nghiệp và nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các công trình được
triển khai thi công nhanh hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Trong đó, phải chú ý chỉ đạo tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tích
cực triển khai chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
của Chính Phủ; quan tâm chỉ đạo công tác giải phòng mặt bằng, tạo điều kiện
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, như: Dự án cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đường Hòa Thắng – Hòa Phú và các công trình điện…
2. Đẩy nhanh hơn nữa phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông
thôn mới”, tập trung trước hết 02 xã điểm: Vĩnh Hảo và Chí Công. Các xã còn
lại phấn đấu đạt số tiêu chí cao nhất; tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các
tiêu chí không cần kinh phí; nâng độ đồng đều trong thực hiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi nhỏ, làm giao
thông nông thôn.
3. Lãnh đạo tốt công tác thu ngân sách.
4. Triển khai các giải pháp tích cực nhất nhằm hạn chế tối đa tình trạng
học sinh bỏ học giữa chừng; chặn đứng và kiềm chế tệ nạn ma túy; phối hợp tốt
với các ngành của tỉnh giải quyết cơ bản tình trạng khiếu kiện kéo dài; đồng
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thời, giải quyết tốt những yêu cầu, kiến nghị bức xúc của cử tri, tạo đồng thuận
trong xã hội.
5. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là khắc phục
những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng cấp, từng ngành, trong cán
bộ, đảng viên; đi đôi với triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết,
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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