DIỄN VĂN BẾ MẠC

KỲ HỌP THỨ NHẤT, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XVII
của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(Hà Tĩnh, ngày 28/6/2016)

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Thưa quý vị đại biểu.
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với
tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả
của kỳ họp là tiền đề quan trọng cho hoạt động toàn khóa của Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp, đã tiến hành bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh
khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; nghe các báo cáo, tờ trình của UBND,
Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan, kết quả thẩm tra của các
ban HĐND; đã tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao,
đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị
quyết, đồng thời phân tích, đánh giá, khách quan, toàn diện những kết
quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài
học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức
thực hiện của các ngành, các cấp, trên cơ sở đó đã dự báo những thuận
lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, thống nhất về các nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm.
Hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh ý kiến của các vị đại biểu
HĐND tỉnh, đây là đóng góp quan trọng, thiết thực, thể hiện vai trò, trách
nhiệm của quý vị đại biểu, tâm huyết của cử tri và nhân dân đối với sự
nghiệp phát triển của tỉnh nhà.
Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về: Nhiệm vụ,
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối
năm 2016; Cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh
đạt tiêu chí đô thị loại II; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng
phòng hộ; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2016; Ban hành
Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII và các nghị quyết về nhân sự.
Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh kịp
thời cụ thể hóa bằng các quy định và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
kịp thời, sát thực tế và kiên quyết, kiên trì, đoàn kết, thống nhất trong các
cấp, các ngành, trong đảng, ngoài xã hội, toàn dân, tạo sức mạnh vượt
qua thách thức, đạt kết quả cao nhất về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016.
Tại thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang tích cực
triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII;
bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn,
thách thức, nhất là để đạt được các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu
ngân sách, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và
những vấn đề đặt ra đối với việc khắc phục sự cố môi trường biển. Do
vậy, nhiệm vụ đặt ra của tỉnh trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề,
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành thật sâu sát, cụ thể, gắn bó chặt
chẽ với nhân dân để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Thường
trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở,
ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện
tốt một số vấn đề sau:
1. Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau sự cố môi
trường gắn với tái cơ cấu kinh tế, phát triển những vùng có tiềm năng lợi
thế. Tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ
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người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường và cân nhắc nếu
chính sách của Trung ương chưa sát hết, thì báo cáo Thường trực HĐND
cho ý kiến để ban hành chính sách của tỉnh nhằm khắc phục sự cố môi
trường, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân và tái cơ cấu ngành nghề,
khôi phục phát triển sản xuất vùng ven biển cả trước mắt và lâu dài.
2. Tiếp tục tập tru ng chỉ đạo đ ẩy mạnh thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả;
quan tâm các tiêu chí “mềm”; huy động các nguồn lực đảm bảo dân chủ,
thiết thực; những việc dân làm được, tổ chức cho người dân làm, không
được để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.
3. Tập trung xử lý các vướng mắc, tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ
các chương trình, dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại thị
xã Kỳ Anh, tại các dự án giao thông, thủy lợi; quan tâm đến đời sống
người dân tái định cư; phê duyệt đề án huy động nguồn lực xã hội hóa
đưa thành phố lên đô thị loại II theo lộ trình; xây dựng đề án thị xã Kỳ
Anh, thị xã Hồng Lĩnh lên đô thị loại 3; đề án về cơ chế, chính sách
huyện đạt chuẩn nông thôn mới…
4. Rà soát lại các nguồn thu, nắm rõ kế hoạch, tiến độ, nhiệm vụ cụ
thể của các đối tượng tham gia nộp ngân sách. Triển khai đồng bộ các
giải pháp thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả theo
kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tiết kiệm chi tiêu của tỉnh. Rà soát
tổng thể các cơ chế, chính sách để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt
chú trọng kiểm tra, kiểm soát tình trạng môi trường tại Khu Kinh tế Vũng
Áng, môi trường biển và các dự án có lượng xả thải lớn; phối hợp với Bộ
Tài nguyên và Môi trường hoàn thành sớm Trạm quan trắc môi trường tự
động, độc lập tại Khu kinh tế Vũng Áng để giám sát việc xả thải của
Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa và các dự án trong Khu kinh tế.
Tập trung xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai
thác cát lòng sông.
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6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giải quyết
việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kịp thời báo cáo kết
quả xử lý từng nội dung vi phạm chính sách xã hội cho Thường trực
HĐND tỉnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tập trung
cao để phát triển chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tiếp tục bảo tồn phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa, nhất là các di sản
đã được UNESCO vinh danh. Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016
đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao nhất; chuẩn bị chu đáo các
điều kiện cho năm học mới.
7. Tổ chức thực hiện tốt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tinh giãn bộ
máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện
thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Trung tâm
xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp ngay trong quý III/2016.
8. Xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự,
an toàn xã hội sau khi công bố sự cố môi trường, đặc biệt tại các địa bàn
trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhà đầu tư thực hiện dự
án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát
hiện, giải quyết tốt những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự.
9. Phát động các phong trào thi đua yêu nước vượt qua các thách
thức, khó khăn để đạt kết quả kinh tế, xã hội năm 2016, đặc biệt là đảm
bảo ổn định đời sống, phục hồi sản xuất cho người dân; xử lý nghiêm các
phần tử xấu lợi dụng kích động chống phá Đảng, nhà nước gây mất ổn
định tình hình.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa các đồng chí.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Hội
đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, các vị đại
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biểu Quốc hội, quý vị đại biểu đã về dự đông đủ, góp phần vào thành
công của kỳ họp.
Cảm ơn các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng đã tích cực tham gia chuẩn
bị nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ kỳ họp; cảm ơn phóng viên
các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã về dự và đưa
tin kỳ họp; cảm ơn cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi,
đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị và thời gian diễn ra kỳ họp.
Tin tưởng rằng, với thành công của kỳ họp, sự ủng hộ của cử tri và
nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND, UBND tỉnh
khóa XVII sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với
Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất,
năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2020 và các
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu
HĐND tỉnh, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà
mạnh khỏe, hạnh phúc.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ
họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
Xin trân trọng cảm ơn.

5

