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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH THANH CẢNH
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh
về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018
và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
------

Ngày 09/3/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Nam - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh về kết quả thực hiện
nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian
tới. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi
trường. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:
I. Đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua:
Trong năm 2017 và quý I/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã
chủ động, tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy đề ra
cũng như các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy
ban nhân dân tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; từ đó, tình hình các mặt của
huyện có bước phát triển; nổi rõ là những kết quả sau:
1. Kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ:
- Đã quán triệt và triển khai khá tốt, có kết quả các giải pháp về tái cơ cấu
nông nghiệp nên năng suất, chất lượng và hiệu quả trong nông nghiệp được nâng
lên so với trước. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo nhu cầu thị
trường; các mô hình liên kết hợp tác nhất là liên kết với doanh nghiệp tiếp tục
được mở rộng, tạo chuỗi liên kết 04 nhà ngày càng nhiều hơn và có hiệu quả
hơn, từ đó đã đạt được 03 kết quả: (1) tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; (2) năng suất cây trồng được nâng
lên; (3) đầu ra sản phẩm được giải quyết tốt hơn; đây là cách làm đúng hướng
cần tiếp tục phát huy, nhân rộng trong thời gian tới.
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- Tập thể lãnh đạo huyện đã tích cực, năng nổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, thu hút và hỗ trợ
tối đa để hình thành các cụm công nghiệp mới trên địa bàn và trung tâm thương
mại tại thị trấn huyện lỵ, tạo điều kiện tốt để phát triển công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp cũng như thương mại, dịch vụ trong thời gian tới.
- Đã quán triệt và triển khai đạt kết quả bước đầu thu hút các nguồn lực
ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.
- Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các
chính sách xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.
- Tích cực chỉ đạo có kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt
chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2017 và tạo tiền đề phấn đấu huyện đạt chuẩn nông
thôn mới vào năm 2020. Thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng lên so
với trước.
2. Lãnh đạo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; công tác giao quân đảm
bảo về số lượng và chất lượng.
3. Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận được tập trung chỉ đạo,
nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị. Đã khắc phục khá tốt những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm
tự phê bình và phê bình năm 2016, ý thức phấn đấu rèn luyện của đội ngũ cán
bộ, đảng viên có chuyển biến so với trước. Nội bộ Huyện ủy, Ban Thường vụ
Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giữ được sự đoàn kết, phát huy được vai trò
gương mẫu.
- Hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có nâng lên, nhất là nỗ
lực chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
- Công tác dân vận có chú ý hướng về cơ sở.
Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, sự phát triển của huyện vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng, lợi thế; thu nhập của nhân dân thấp hơn mức bình quân
chung của tỉnh, các ngành phát triển chưa đều, một số mặt còn khó khăn; trong
đó, nổi lên một số vấn đề cần quan tâm:
- Lãnh đạo tái cơ cấu nông nghiệp trên một số mặt chưa thực sự chủ động,
kết quả còn hạn chế: (1) Thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu
thụ chưa đáp ứng yêu cầu, phần lớn sản phẩm nông nghiệp đầu ra bấp bênh; (2)
việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa được quan tâm chỉ
đạo; (3) phát triển chăn nuôi chưa gắn với chế biến để tạo ra giá trị gia tăng của
sản phẩm và tạo nguồn thu cho ngân sách; (4) vệ sinh an toàn thực phẩm còn
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nhiều vấn đề rất đáng quan tâm; (5) công nghiệp chế biến nông sản nói chung
còn hạn chế, đáng chú ý là nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến không
đảm bảo.
- Tình hình tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, chưa
được ngăn chặn có hiệu quả; phạm pháp hình sự, trong đó có trọng án tăng lên
tuy không nhiều nhưng gây bức xúc, lo lắng trong xã hội.
- Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phấn đấu rèn luyện của một bộ
phận cán bộ quản lý ở các ngành, cơ sở chuyển biến chưa rõ nét. Chất lượng tổ
chức cơ sở đảng chuyển biến chưa đều. Hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số
mặt, nhất là quản lý về tài nguyên khoáng sản tuy được chấn chỉnh nhưng vẫn
còn bất cập.
- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có chuyển biến nhưng chưa đều;
thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 218-QĐ/TW và Quyết
định số 219-QĐ/TW của Bộ Chính trị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời
gian tới
Tiếp tục bám sát nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhất là chỉ đạo của Thường trực
Tỉnh ủy tại Thông báo số 252-TB/VPTU, ngày 26/8/2017 để tập trung thực hiện
đạt kết quả; trong đó, cần chú ý những nhiệm vụ sau:
1. Tập trung chỉ đạo mạnh hơn nữa tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình
tăng trưởng kinh tế huyện nhà, trước hết là nông nghiệp để khai thác tối đa tiềm
năng, lợi thế của huyện, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và hiệu quả hơn.
1.1- Tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp theo chỉ đạo
của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 252-TB/VPTU, ngày 26/8/2017 của
Văn phòng Tỉnh ủy, đồng thời lưu ý thêm:
- Rà soát, đánh giá những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả cao trên
địa bàn để rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng.
- Hỗ trợ, hướng dẫn đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nông nghiệp, từng bước ứng dụng công nghệ cao gắn với phòng trừ dịch bệnh
trên cây trồng, con nuôi, thực hành sản xuất tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực
phẩm. Quá trình thực hiện, cần đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò của doanh
nghiệp.
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- Sơ kết, đánh giá và mở rộng hơn nữa các mô hình liên kết hợp tác trong
nông nghiệp, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân
và nông dân và giữa nông dân với hợp tác xã; phấn đấu tạo được mối liên kết 04
nhà thực sự hiệu quả, tạo chuỗi giá trị sản phẩm, giúp nông dân sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm ổn định. Chú ý xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm chủ lực
của huyện.
- Có biện pháp khuyến khích đầu tư chế biến trong chăn nuôi và gắn với
đẩy mạnh chế biến nông sản nói chung.
1.2. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa
để hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Cụm công nghiệp Đông Hà và thu hút đầu tư các
doanh nghiệp thứ cấp vào cụm công nghiệp để phát triển công nghiệp và thương
mại dịch vụ. Đồng thời, thúc đẩy sớm triển khai thi công Trung tâm thương mại
huyện và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn để đa dạng cơ cấu kinh tế
huyện.
2. Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng, kể cả tạo nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới từ
nguồn xã hội hóa.
3. Chú ý hơn nữa chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm trên địa bàn.
4. Xây dựng phương án với nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể bảo đảm xây
dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo chủ trương của
Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế và đẩy lùi phạm pháp hình sự, tệ nạn
xã hội, nhất là ma túy.
6. Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận: Bên cạnh tiếp tục thực
hiện tốt 06 nhiệm vụ nêu trong Thông báo số 252-TB/VPTU; đề nghị lưu ý
thêm:
- Tăng cường kiểm tra giám sát vai trò của người đứng đầu; việc rèn
luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và chỉ đạo của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh
ủy triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhất là
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung
ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống
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chính trị và về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tập trung chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý
Nhà nước trên các lĩnh vực; chú ý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giải
quyết tốt, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường quản lý về an ninh trật
tự; lưu ý những vấn đề nảy sinh phức tạp trong hoạt động tôn giáo.
- Tập trung đúng mức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền;
từng bước nâng chất lượng và mở rộng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã.
III. Về các kiến nghị:
- Tinh thần chung là huyện Đức Linh phải phát huy tính chủ động, phát
huy nội lực để giải quyết; đồng thời phải có sự hỗ trợ, quan tâm một cách thỏa
đáng của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các ngành để giúp huyện Đức Linh thực
hiện tốt nhiệm vụ đề ra để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đề
nghị Ủy ban nhân dân huyện có văn bản nêu những kiến nghị cụ thể báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết (gửi Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi).
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nhất
là các kiến nghị liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, báo cáo kết quả cho
Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi.
Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy để Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, các cấp, các
ngành có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan
(theo Công văn mời dự họp);
- Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh;
- Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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