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1. Một số kết quả 3 năm (2011 – 2013) thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông 
lâm trường quốc doanh 

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ 
Chính trị (Khoá IX) về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc 
doanh; các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan 
tâm lãnh đạo thực hiện đạt một số kết quả.

Đ ã sắp  xếp,  chuyển đổi,  tổ  chức lại  hoạt  động các  lâm trường quốc 
doanh, gắn với rà soát quy hoạch, phân công, phân cấp quản lý rừng và đất lâm 
nghiệp theo Luật doanh nghiệp và các quy định của Chính phủ; đến nay, tỉnh đã 
hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các công ty lâm nghiệp sang mô hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp  (sau đây gọi tắt là  Công ty 
TNHH MTV)  hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;  Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quyết định chuyển đổi 4 Công ty lâm nghiệp sang mô hình Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp(1), xác định rõ phương thức hoạt động, cơ chế quản lý doanh 
nghiệp theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Sau chuyển đổi, công 
tác quản lý rừng được nhà nước giao chặt chẽ hơn và hiệu quả sử dụng quỹ đất 
lâm nghiệp ngày càng nâng lên, kết hợp với giải quyết một bước đất sản xuất 
cho nhân dân tại chỗ còn thiếu hoặc không có đất sản xuất. Đến nay, các Công 
ty đều đã xác định rõ ranh giới và thực hiện cắm mốc trên thực địa đối với quy 

hoạch đất lâm nghiệp với diện tích 31.953 ha(2).  Theo đó, các Công ty đã đưa 
vào sử dụng theo hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các tổ chức 
kinh tế 7.876 ha; tự bỏ vốn đầu tư  sản xuất kinh doanh 4.808 ha và thực hiện 
giao khoán 4.990 ha đất lâm nghiệp theo Nghị định  số  01/CP, Nghị định  số 
135/CP của Chính phủ cho các hộ gia đình, cá nhân, hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số tại địa phương, góp phần tạo thêm việc làm cho trên 2.500 lao động, nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất, cải thiện đời sống nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ rừng 
được tăng cường hơn, hạn chế được nạn phá rừng làm rẫy, lấn, chiếm trái phép 
đất lâm nghiệp. Các công ty TNHH MTV lâm nghiệp duy trì việc  giao khoán 

1 () Gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân, Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Tánh Linh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh.
2 () trong đó, đất lâm nghiệp 30.724 ha, đưa ra ngoài quy hoạch  1.229 ha đất lâm nghiệp.
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5.350 ha rừng cho 142 hộ đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, bảo vệ, góp phần 
tăng thu nhập cho đồng bào. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty 
TNHH MTV lâm nghiệp có chuyển biến tiến bộ và năng động hơn; xuất hiện 
một số mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực; đời sống, thu 
nhập của người lao động có bước cải thiện hơn, đóng góp thêm nguồn thu ngân 

sách nhà nước(3).
Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp còn chậm. Tình hình lấn, chiếm, chuyển nhượng trái 
phép đất lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp. Cơ chế quản lý rừng tự nhiên và 
giao khoán quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả quỹ đất lâm nghiệp còn nhiều 
vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
các công ty còn nhiều khó khăn, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Công tác quản 
lý tài chính, tài sản ở một số công ty thiếu chặt chẽ. Năng lực của một bộ phận 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các công ty chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ tay nghề của lao động nhìn chung 
còn thấp, phổ biến là lao động chưa quan đào tạo nghề. Công tác quản lý nhà 
nước đối với các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên một số mặt còn bất cập; 
công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng 
có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. 

2. Một số kết quả chủ yếu về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 
phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn tỉnh 

Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn 
tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các cấp, các ngành, địa phương 
trong tỉnh có Quốc lộ 1 đi qua đã tập trung, dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
đạt kết quả; nổi bật là:

 Toàn tỉnh có 5 huyện(4) và thành phố Phan Thiết có Quốc lộ 1 đi qua, với 
tổng chiều dài toàn tuyến 169,38 km/342 ha đất phải thu hồi của 7.681 hộ dân 
(trong đó có 628 hộ phải bố trí tái định cư), tổng kinh phí đền bù trên 1.000 tỷ 
đồng.  Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những 
khâu quan trọng, khó khăn và cũng rất phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ 
động ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 25/12/2013 về tập trung sức lãnh đạo 
công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 – đoạn 
qua địa bàn tỉnh để lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung sức 
thực hiện với quyết tâm cao nhất, với mục tiêu đề ra là phải hoàn thành việc bàn 
giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào ngày 20/3/2014. Theo đó, Ủy ban nhân dân 

3 () Các công ty TNHH MTV lâm nghiệp nộp ngân sách Nhà nước từ 5.501 triệu đồng (năm 2010), tăng  lên 
8.159 triệu đồng (năm 2013). 
4 () 5 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. 
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tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng (gọi tắt là Ban 
Chỉ đạo cấp tỉnh), trong đó phân công 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh. Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố có Quốc lộ 1 đi qua thành lập Ban Chỉ đạo cấp 
huyện, lập tổ thẩm định hồ sơ đền bù và các xã, phường, thị trấn liên quan thành 
lập Tổ Công tác vận động giải phóng mặt bằng; các sở, ngành liên quan thành 
lập Tổ thẩm định hồ sơ đền bù. 

Đ ịnh kỳ mỗi tuần/lần, sau đó 10 ngày/lần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng 
với đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì họp giao ban trực tuyến giữa các 
thành viên Ban chỉ đạo tỉnh với đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể tỉnh và Ban chỉ đạo cấp huyện có Quốc lộ 1 đi qua để nghe báo cáo 
và cho ý kiến về tình hình và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 
đền bù, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời, chỉ đạo 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thường 
xuyên đi kiểm tra cơ sở, trực tiếp làm việc với các địa phương để chỉ đạo những 
vướng mắc ngay ở cơ sở. Nhờ đó, tính đến cuối tháng 3/2014, toàn tỉnh đã bàn 
giao mặt bằng cho đơn vị thi công 169,38 km mặt bằng, đạt 100 % kế hoạch và 
hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê  cho 100% số hộ bị ảnh hưởng,  bảo đảm 
yêu cầu  chỉ  đạo chung của Chính phủ.  Ủy ban nhân dân tỉnh  đã  phê duyệt 
phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho 7.446 hộ (đạt 96,9%), với kinh phí 383 
tỷ đồng; đã thực hiện chi trả 370 tỷ  đồng (đạt 96,6%). Triển khai đầu tư xây 
dựng 05 khu tái định cư,  với diện tích 11,253 ha,  tổng mức đầu tư gần 100 tỷ 
đồng. Đến nay, đã hoàn thành cơ bản thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và 
đang triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ di dời, bố trí tái định 
cư cho các hộ bị giải tỏa. Công tác di dời hệ thống các công trình hạ tầng kỹ 
thuật (cấp nước, thoát nước, viễn thông, hệ thống điện chiếu sáng,…) thực hiện 
đạt 80% khối lượng, riêng Công ty Điện lực Bình Thuận đã hoàn thành việc di 
dời hệ thống điện trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, việc xây dựng các khu tái định cư còn chậm so với việc giải 
phóng mặt bằng nên đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân bị giải tỏa. Tình 
trạng các nhà thầu và đơn vị thi công nhận bàn giao mặt bằng nhưng tổ chức thi 
công chậm, gây bức xúc cho nhân dân.

3. Một số kết quả qua 5 năm (2009 - 2014) thực hiện Cuộc vân động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

Qua 5 năm thực hiện Thông báo kết luận 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 
của Bộ Chính trị,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1451-
CV/TU, ngày 08/10/2009 về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt  
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động), các cấp, tổ chức 
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đảng đã tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động đạt kết quả.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện ở cấp mình, ngành mình, 
góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý 
nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động; đồng thời ban hành Quyết định số 
2656-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 
tỉnh); chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh  thành lập Ban Chỉ đạo 
Cuộc vận động cấp mình để tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, chủ động xây dựng kế 
hoạch thực hiện, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc vận động vào cuối năm 2009, đã thu hút sự quan 
tâm của các doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phối hợp tổ chức 
khảo sát, thăm dò ý kiến của người tiêu dùng tại 02 huyện Tuy Phong và Đức 
Linh. Định kỳ 6 tháng, 01 năm sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; xây 
dựng kế hoạch, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh 
triển khai cuộc vận động gắn với các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; ban hành các cơ chế, chính sách, xây 
dựng các mặt hàng, sản phẩm chủ lực với tiêu chí hiệu quả kinh tế cao, tăng 
trưởng cao, công nghệ tiên tiến, thu hút lao động, nộp ngân sách cao; triển khai 
phương án bình ổn giá để các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, thực hiện cân đối 
cung - cầu hàng hóa, góp phần kiềm chế lạm phát. Các sở, ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã có các 
văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện, đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào cuộc sống. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển hàng lậu, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đã vận động các doanh nghiệp sử dụng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản 
xuất, kinh doanh trong nước; Sở Khoa học và Công nghệ đã hương dân thực 
hiện 510 đơn đăng ky bao hô sơ hưu công nghiệp va cấp 362 văn băng sơ hưu 
công nghiệp; cấp quyên sư dung chi dân đia ly “Phan Thiêt” cho 50 cơ sơ san 
xuất, kinh doanh nước mắm và cấp quyên sư dung chi dân đia ly “Binh Thuân” 
cho 78 tô chưc, ca nhân san xuất, kinh doanh qua thanh long... Sở Công thương 
đã phối hợp với các sở, ngành,  địa phương thực hiện các chính sách khuyến 
công, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; 
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đồng thời, hô trơ 131 doanh nghiệp trong tinh tham gia 60 hôi chơ triên lam, 
khao sat, mơ rông thi trường tiêu thu nôi đia đối vơi cac san phâm cua tinh. 
Hang năm, tô chưc khoang 04 hôi chơ tai thanh phố Phan Thiêt, nhân dip cac 
ngay lê, têt vơi hơn 300 doanh nghiệp trong nươc tham gia, trong đo co khoang 
30 lươt doanh nghiệp trong tinh; hô trơ 34 lươt doanh nghiệp tham gia hôi thao, 
hôi chơ triên lam va khao sat thi trường trong va ngoai nươc.

Thực hiện Chương tr ình “Đưa hàng Việt về nông thôn”; 5 năm qua, đã tổ 
chức 17 đợt bán hàng tại các huyện Đức Linh, Tuy Phong, Tánh Linh, Phú Quý, 
Haa m Thuân Băc, Ham Tân, Băc Binh vơi hơn 99 doanh nghiệp trong va ngoai 
tinh tham gia, tông doanh số ban hang đat hơn 6,5 ty đồng. Cac doanh nghiệp 
trong tỉnh đã tổ chức các chương trình đưa các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có 

thương hiệu, chất lương vê nông thôn, miên nui(56) giá cả phù hợp. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp  trong va  ngoai  tinh  đã  tổ  chức  4.514 chương  trinh  ban hang 
khuyến mãi, tôô ng gia tri giai thương gân 03 ty đồng, tao không khi sôi đông đê 
thu hút khách hàng. Sở Công thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây 
dựng Kê hoach thanh tra, kiêm tra va phối hơp chặt chẽ vơi cac cơ quan chưc 
năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn 

tỉnh(7); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra điều kiện 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản đối với 1.338 lượt cơ sở thu mua, 
chế biến nông sản, thủy sản. Kiểm tra 1.112 lượt cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực(8);  Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các địa phương tổ chức 
kiểm tra  511  lượt cơ sở  về việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Pháp lệnh đo lường, quy định ghi 

nhãn sản phẩm hàng hóa(9,... Qua đó, đã tạo được niềm tin của người tiêu dùng 
đối với chất lượng thực phẩm trong nước.

Nhìn chung, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt  
Nam” được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và các cấp, các ngành, địa phương 
quan tâm thực hiện đạt kết quả. Khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất 
trong nước ngày càng tăng. Các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò, trách 

5
6() Đã tổ chức 06 đợt bán hàng lưu động về các địa phương với tổng doanh số đạt 835 triệu đồng; tổ chức bán 
hàng phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Đầu 
lúa với tổng giá trị hàng hóa hơn 17 tỷ đồng; tổ chức các đợt bán hàng lưu động phục vụ người dân ở khu vực 
huyện đảo Phú Quý với doanh số thực hiện khoảng 14,8 tỷ đồng.
7()  5 năm qua, đã tổ chức kiểm tra 10.450 vụ, phát hiện và xử lý 4.942 vụ, thu nôô p ngân sach khoang 27,8 ty 
đồng.
8()  Qua kiểm tra, phát hiện 111 vụ sai phạm, xử phạt 87 vụ, tổng số tiền xử phạt 183,2 triệu đồng và tịch thu 
98,6 kg thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng.
9()  Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 49 cơ sở vi phạm, thu phạt 40 triệu đồng
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nhiệm trong việc đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ theo hướng hiện đại, tăng 
sức cạnh tranh sản phẩm gắn với cải tiến hệ thống quản lý, sản xuất, kinh doanh, 
từng bước đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động; 
mua sắm, sử dụng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp 
trong nước, trong tỉnh sản xuất. Tuy nhiên, một số cấp ủy, người đứng đầu của 
tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa quán triệt, phổ biến sâu kỹ cuộc vận động, triển 
khai thực hiện còn chậm; lãnh đạo, chỉ đạo còn chung chung, thực hiện chế độ 
thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo 
cuộc vận động với các cấp chính quyền, các đoàn thể có lúc, có việc chưa đồng 
bộ, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Công tác thông tin tuyên truyền chưa 
thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân; chưa đi sâu phát hiện, nhân rộng 
các điển hình thực hiện tốt cuộc vận động. Công tác quản lý nhà nước về hoạt 
động của doanh nghiệp, về quản lý thị trường có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, tình 
trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa kém chất lượng chưa được ngăn 
chặn triệt để. Một số doanh nghiệp chấp hành pháp luật chưa nghiêm, đạo đức 
trong kinh doanh còn kém…

4. Một số kết quả qua 7 năm (2007 -  2014) thực hiện Chỉ thị số 21-
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong 
trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI), 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú trong cán 

bộ, đảng viên, nhân dân và các đối tượng chính sách(10);  đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” và biểu dương 141 
thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày 
thương binh - liệt sỹ; tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt 
sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người 
có công.  Việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công được 
quan tâm chỉ đạo; đã lập hồ sơ đề nghị và được Nhà nước giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với 6.153 người có công với cách mạng(11), nâng tổng số đến nay đã giải 
10() như: triển lãm những hình ảnh về kết quả các hoạt động của công tác thương binh liệt sĩ trong tỉnh những 
năm qua; tuyên truyền, giới thiệu 50 tài liệu về ngày thương binh - liệt sĩ; thực hiện tuần phim kỷ niệm 60 năm 
ngày thương binh liệt sĩ với 43 buổi chiếu, khoảng 11.700 lượt người xem…
11() trong đó chủ yếu là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 2.929 hồ sơ, người có công giúp đỡ 
Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 

6



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

quyết cho gần 46.000 người có công hưởng các chính sách, chế độ theo quy 

định(12). Đồng thời, đã giải quyết xong 26 hồ sơ tồn đọng về công tác thương 

binh, liệt sỹ và người có công trong kháng chiến qua các thời kỳ(13).
Ngành chức năng và các địa phương đã rà soát, giảm thủ tục hành chính, 

tập trung thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng.

Cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp 
nghĩa” và hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn 
được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với mức tự nguyện tham gia đóng 
góp ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập cho Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa ; 
theo đó, 07 năm qua, toàn tỉnh đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” 
được 43.318 triệu đồng, cùng với ngân sách tỉnh hỗ trợ (10,3 tỷ đồng), đã tập 
trung xây dựng và sửa chữa  được 1.759 căn nhà cho người có công với cách 
mạng đang gặp khó khăn về nhà ở.

Phong trào nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc các Bà mẹ  Việt Nam 
anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ neo đơn được triển khai 
mạnh mẽ. Toàn tỉnh, hiện còn 77 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 836 cha 
mẹ liệt sỹ già yếu, neo đơn, con liệt sỹ mồ côi,… đã được 147 cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, với kinh phí trợ cấp hàng tháng trên 100 triệu 
đồng. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên 
đán, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xuất chi ngân sách bình quân 10 tỷ đồng để trợ cấp 
cho các gia đình và người có công với cách mạng...; miễn học phí và trợ cấp ưu 
đãi cho hơn 4.000 học sinh là con của người có công với cách mạng; cấp thẻ bảo 
hiểm y tế hàng năm cho 14.000 đối tượng; cấp các phương tiện trợ giúp, dụng cụ 
chỉnh hình cho 300 trường hợp người có công theo quy định… góp phần động 
viên gia đình những người có công vươn lên trong cuộc sống. Cùng với các chế 
độ ưu đãi của Nhà nước, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã phát 
huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, có hàng 
ngàn thương binh, gia đình liệt sĩ được các địa phương bình xét và công nhận là 
“Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Tỉnh đã tổ 
chức đưa 23.000 lượt người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và 
điều  dưỡng  tại  gia  đình  với  kinh  phí  gần  28  tỷ  đồng.  Bằng  ngân  sách  địa 
cách mạng 1.336 hồ sơ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 610 hồ sơ, người hưởng chính 
sách như thương binh 50 hồ sơ, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trước 
đây cho hưởng một lần nay được chuyển sang hưởng hàng tháng 1.100 hồ sơ, Bà mẹ VNAH (128 người).
12()  trong đó: Thương binh, bệnh binh (7.514 người), liệt sỹ (12.796 người) với 7.500 gia đình liệt sỹ, người 
hoạt động kháng chiến (23.200 người), người có công giúp đỡ cách mạng (1.550 người), Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng (886 người).
13() gồm: 02 người hy sinh đề nghị xác nhận liệt sỹ, 24 người bị thương đề nghị hưởng chế độ người hưởng 
chính sách như thương binh.
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phương, đã tổ chức  đưa gần 1.000 người có công đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 
người có công giúp đỡ cách mạng,… đi tham quan miền Bắc, viếng Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng và góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần cho người có công với cách mạng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chỉnh trang xây dựng nghĩa 
trang liệt sỹ được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, phát hiện 
209 hài cốt liệt sỹ và đã quy tập vào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nâng tổng số hài 
cốt liệt sĩ được quy tập từ trước đến nay lên 12.000, cơ bản hoàn thành công tác 
quy tập mộ liệt sĩ. Đã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 33 công trình bia ghi công 
liệt sĩ với tổng kinh phí gần 33,3 tỷ đồng. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã 
thường xuyên tham gia đóng góp ngày công, chăm sóc tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ, 
các đài, bia ghi tên liệt sĩ, nhất là vào dịp Lễ, Tết. Nhiều tổ chức đoàn thể vận 
động đoàn viên, hội viên nhận chăm sóc thường xuyên các công trình ghi công 
liệt sĩ như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... đã góp phần 
làm những công trình này thêm phần khang trang, sạch đẹp. 

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận gia đình chính sách trong tỉnh còn 
gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa cần được quan tâm giải quyết. 
Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 1.041 nhà ở người có công cần được hỗ trợ. Việc 
nắm bắt, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng ở 
một số địa phương chưa sâu sát, còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là 
giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 
người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày. Việc huy động đóng góp Quỹ 
“Đền ơn, đáp nghĩa” tuy vượt kế hoạch nhưng chưa huy động được nhiều trong 
các doanh nghiệp. Còn nhiều đài, bia ghi tên liệt sĩ đã hư hỏng, xuống cấp, chưa 
được tu sửa kịp thời./.

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.         

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ 

(đã ký, đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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