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1- Một số kết quả triển khai, thực hiện việc xử lý nợ xấu của các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014  

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín 
dụng”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 
20/9/2013 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ngân hàng Nhà 
nước - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng tín dụng 
gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý tài sản thu hồi nợ xấu; phối hợp với 
các sở, ngành liên quan tổ chức đối thoại giữa ngân hàng với doanh nghiệp và 
hiệp hội ngành nghề để tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay và hỗ trợ 
các doanh nghiệp thông qua việc điều chỉnh lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 
Công an tỉnh đã phối hợp với ngành Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm 
thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên lĩnh vực 
ngân hàng trong năm 2014; chủ động trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến 
hoạt động tội phạm và các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, không để phát 
sinh điểm nóng gây thiệt hại về kinh tế và làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai các kế hoạch đảm 
bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội 
phạm trên lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp tham mưu các chính sách hỗ trợ nông dân về khoa học - kỹ thuật thông 
qua các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin thị trường 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần tạo môi trường hoạt động tín dụng 
thuận lợi hơn; phối hợp sơ kết đánh giá tình hình thực hiện tín dụng trên lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát từng dự án 
được giao kế hoạch vốn để kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hướng dẫn các chủ đầu tư trong công tác thanh toán 
vốn đầu tư năm 2014. Các sở, ngành có liên quan đã tăng cường công tác quản 
lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, thẩm 
định các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính theo cơ chế “một cửa” để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp có điều 
kiện tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng và cơ cấu lại nợ vay; phối hợp 
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thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”(1). 
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng xác định việc xử lý và thu hồi nợ xấu là một 
trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch kinh doanh; trên cơ sở đó, đề ra 
mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp hạn chế, ngăn ngừa phát sinh, kiểm soát và 
nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; một số tổ chức tín dụng đã thành lập 
các tổ hoặc đội xử lý nợ xấu do giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức tín 
dụng làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo xử lý. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 
2014, việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt được một 
số kết quả. Tính đến tháng 6/2014, tổng số nợ xấu của các tổ chức tín dụng 
300,3 tỷ đồng, chiếm gần 1,6% trên tổng dư nợ(2); đã xử lý, thu hồi 27,6 tỷ đồng, 
trong đó: thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo hơn 4 tỷ đồng, xử lý nợ từ dự 
phòng rủi ro 5,6 tỷ đồng, thu hồi từ thi hành án 352 triệu đồng và thu hồi, xử lý 
khác hơn 17,6 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu 6 tháng đầu năm 2014 tăng so với cuối năm 
2013(3). Tổng số nợ xấu của khối Ngân hàng thương mại Nhà nước và khối 
Ngân hàng thương mại cổ phần vẫn ở mức cao(4). Việc xử lý tài sản để thu hồi 
nợ, nhất là các khoản nợ liên quan đến thi hành án còn chậm do việc xử lý nợ 
xấu bằng hình thức khởi kiện gặp không ít khó khăn, mất nhiều thời gian và khả 
năng thu hồi nợ rất thấp vì hầu hết tài sản thế chấp để bảo đảm nguồn vay là 
quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng tồn kho…, đây là 
những tài sản có tính thanh khoản chậm, trong lúc đó thị trường bất động sản 
thường xuyên biến động và diễn biến phức tạp, gây trở ngại trong việc thu hồi, 
xử lý nợ của các tổ chức tín dụng (5). 

2- Một số kết quả qua 3 năm (2011 - 2014) thực hiện Kết luận số 123-
KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về xây dựng và phát triển 

toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Qua 3 năm (2011 - 2014) thực hiện Kết luận số 123-KL/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được 
những kết quả tích cực. 

                                         
(1) theo Quyết định số 929/QĐ-TTg,  ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
(2) Tổng số nợ xấu của khối Ngân hàng thương mại nhà nước 178,5 tỷ đồng, chiếm 1,36% và nợ xấu của khối Ngân 
hàng thương mại Cổ phần 99,8 tỷ đồng, chiếm 3,36% dư nợ cho vay của khối; nợ xấu của Ngân hàng Chính sách 
xã hội 16,89 tỷ đồng, chiếm hơn 1% dư nợ cho vay của Ngân hàng; nợ xấu của Ngân hàng hợp tác xã 324 triệu 
đồng, chiếm 0,08% dư nợ cho vay của ngân hàng; nợ xấu của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 4,8 tỷ đồng, chiếm 
0,5% dư nợ cho vay của các Quỹ. Tính đến tháng 6/2014, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa 
bàn tỉnh hơn 19.032 tỷ đồng. 
(3) Tính đến tháng 6/2014, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,6% dư nợ, tăng 0,2% so với cuối năm 2013. 
(4) Trong tổng số nợ xấu, khối Ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 59,44%, khối Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần chiếm 33,22%, Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 5,63%, Ngân hàng hợp tác xã chiếm 0,11% và hệ thống 
Quỹ tín dụng nhân dân chiếm 1,6% tổng số nợ xấu toàn tỉnh. 
(5) Đến nay còn 376 bản án/109,5 tỷ đồng chưa thu hồi được. 



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

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

3 

 

Toàn tỉnh đã giải quyết cấp 119 ha đất sản xuất cho 148 hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số, nâng tổng số diện tích đất sản xuất được cấp từ khi thực hiện Nghị 
quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X) đến nay lên 4.874,09 ha/4.185 hộ, 
bình quân 1,16 ha/hộ, góp phần nâng tổng diện tích đất canh tác vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số toàn tỉnh lên 14.950,12 ha/14.877 hộ, bình quân trên 01 ha/hộ. 
Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư phát 
huy hiệu quả sử dụng đất được cấp, từng bước ổn định cuộc sống. 

Công tác giao khoán rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, 
bảo vệ tiếp tục được duy trì ổn định với 86.431 ha/2.378 hộ; bình quân 36,3 
ha/hộ, với mức phí 200.000 đồng/ha/năm; bình quân mỗi hộ có thêm thu nhập 
7,26 triệu đồng/năm. Các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các 
xã tổ chức quán triệt đến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số về trách nhiệm, quyền 
lợi trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng; hướng dẫn đồng bào thành lập tổ, 
đội quản lý rừng; phân công lịch tuần tra, bảo vệ rừng, mối quan hệ giữa các hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số với lực lượng quản lý, bảo vệ rừng ngày càng gắn bó 
hơn. Nhờ đó, rừng được giao khoán tiếp tục được quản lý, bảo vệ tốt hơn, hạn 
chế nạn phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép, tạo điều kiện cho đồng 
bào có thêm thu nhập, ổn định đời sống. 

Đồng thời, thực hiện chính sách cho đồng bào vay phát triển chăn nuôi 
bò, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất cho vay; đến nay, đàn bò phát triển tốt, 
nhiều hộ sau khi bán bò trả nợ vay Ngân hàng vẫn còn từ 5 - 6 con bò để tiếp tục 
phát triển chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Hàng năm, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ 
trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng; gắn với các hoạt động khuyến nông, 
khuyến lâm, hướng dẫn đồng bào ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào 
trồng trọt, chăn nuôi và cùng với chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su, đầu tư 
ứng trước giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…đã góp phần tăng 
năng suất, chất lượng và hiệu quả một số cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục duy trì 03 
làng nghề truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó: Làng nghề 
gốm gọ Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình hiện có khoảng 175 hộ sản 
xuất với trên 500 lao động (trong đó có 100 lao động thường xuyên); làng nghề 
dệt thổ cẩm xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình hiện nay đang xây dựng tiêu chí 
kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu thầu, để đưa làng nghề tiếp tục sản 
xuất, kinh doanh; làng nghề dệt thổ cẩm xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc đã 
hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất (giai đoạn I) với tổng kinh phí đầu tư 
2.173 triệu đồng, đã thành lập Ban Quản lý và xây dựng phương án hoạt 
động…Đến nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh nhìn chung 
ổn định, một bộ phận được cải thiện đáng kể. 
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Tuy nhiên, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát 
triển chậm, kết quả giải quyết đất sản xuất cho đồng bào còn thiếu đất và việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào đạt tỷ lệ thấp, việc phát 
triển làng nghề truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều bất 
cập; sản phẩm làm ra chưa nhiều, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định. Việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở một số nơi còn chậm; hệ thống kênh 
mương nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Công tác giảm nghèo 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung chưa vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo còn ở mức cao(6)… 

3- Một số kết quả qua 04 năm (2011-2014) thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh  

Qua 04 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” (“TDĐKXDĐSVH”)(7), các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã 
tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực; nổi rõ là: Ban Chỉ đạo phong 
trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể nội 
dung thực hiện, góp phần đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” từng bước đi vào 
thực chất; đồng thời, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp, nhất là là BCĐ phong 
trào “TDĐKXDĐSVH” cấp xã và các Ban vận động thôn, khu phố; xây dựng kế 
hoạch, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tổ 
chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản của 
Trung ương, của  tỉnh(8).  

Quá trình triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã gắn kết 
chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào“Chung sức, 

chung lòng xây dựng nông thôn mới”,… Đến nay, toàn tỉnh có  34/96 xã và 
03/31 phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao(9); có 607/705 thôn, khu phố 
có trụ sở sinh hoạt và sân thể thao(10); có 255.490 lượt người tham gia luyện tập 
thể dục, thể thao thường xuyên, 154.532/1.107.967 người tham gia hoạt động 
văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ, nhà văn hóa, đạt 44%. 

                                         
(6)  Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện còn 14,94%. 
(7)

 theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND, ngày 27/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 
Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận, 
giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
(8)

 Trong 4 năm qua, đã  tổ chức 14 lớp tập huấn về nghiệp vụ phong trào với tổng số 1.935 lượt thành 
viên Ban Chỉ đạo huyện, Trưởng, Phó BCĐ phong trào và cán bộ văn hóa - xã hội của 127 xã, phường, 
thị trấn và Trưởng Ban vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” của 705 thôn, khu phố. 
(9)

 Gồm: Phú Long, Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc), Phước Hội (thị xã La Gi). 
(10)

 Trong đó, Tuy Phong 37/66; Bắc Bình 76/76; Hàm Thuận Bắc 75/86; Phan Thiết 123/131; Hàm Thuận 
Nam 52/56; Hàm Tân 51/53; La Gi 50/68; Tánh Linh 75/76; Đức Linh 58/83 và Phú Quý 10/10 thôn. 
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Riêng tại 21 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, có 14 xã phát động 
xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”(11); đến nay có 9/21 xã điểm đã 
có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đạt chuẩn(12) và 97/104 thôn có trụ sở sinh 
hoạt; còn 7 thôn thuộc 2 xã Vĩnh Hảo và Chí Công (huyện Tuy Phong) chưa có 
trụ sở sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” tại 21 xã 
điểm xây dựng nông thôn mới được thực hiện khá tốt, đạt tỷ lệ trên 90%; có 
83/104 thôn thuộc 21 xã xây dựng nông thôn mới đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.  

Về công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH): Năm 2011, toàn 
tỉnh có 227.478/268.230 hộ đạt GĐVH (chiếm 84,8%); năm 2014 dự kiến có 
243.000 hộ đạt GĐVH, tăng 15.522 hộ (6,8%) so với năm 2011. Về công nhận 

danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”: Năm 2011, toàn tỉnh có 337 thôn - khu phố 
văn hóa (chiếm 47,8%); năm 2014 dự kiến có 422 thôn - khu phố văn hóa (chiếm 
59,8% so với tổng số thôn, khu phố toàn tỉnh), tăng 85 thôn - khu phố văn hóa so 
với năm 2011. Về công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 

“Phường - thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đến nay xã Nghị Đức, huyện 
Tánh Linh đã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.  

Về danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: Năm 
2011, toàn tỉnh có 1.505/1.638 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu đạt 
chuẩn văn hóa (chiếm 91,9%); năm 2014 ước có 1.580 cơ quan, đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa, tăng 75 đơn vị so với năm 2011.  

Ngoài ra, các địa phương đã quan tâm huy động sức dân tham gia làm 
đường giao thông nông thôn, đường trong khu dân cư đô thị. Thông qua phong 
trào “TDĐKXDĐSVH”, nhiều địa phương và các xã điểm xây dựng nông thôn 
mới đã quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt 
các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; thúc đẩy xã hội hóa hoạt 
động thể thao(13), tạo nên những sân chơi lành mạnh, bổ ích, làm phong phú 
thêm đời sống văn hóa, tinh thần và thay đổi diện mạo nông thôn mới. 

Tuy nhiên, phong trào “TDĐKXDĐSVH” phát triển chưa đồng đều giữa 
các khu vực, vùng, miền; số lượng và chất lượng các cuộc vận động của phong 
trào ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp chưa cao. 
Một số địa phương đề ra chỉ tiêu chưa sát hợp; kết quả phong trào 
“TDĐKXDĐSVH” chưa bền vững. Kết quả xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa 
                                         
(11) Gồm: Hàm Trí, Hàm Phú, Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc); Tân Đức (huyện Hàm Tân); Tân 
Tiến (thị xã La Gi); Nghị Đức, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh); Sùng Nhơn (huyện Đức Linh); Tam 
Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải (huyện Phú Quý); Vĩnh Hảo, Chí Công (huyện Tuy Phong); Thiện 
Nghiệp (thành phố Phan Thiết). 
(12) Gồm: Nghị Đức, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh); Hồng Sơn, Hàm Trí, Hàm Phú (huyện Hàm Thuận 
Bắc); Tam Thanh, Long Hải, Ngũ Phụng (huyện Phú Quý); Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam). 
(13) như các sân bóng đá mi ni, bóng chuyền, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong thanh, 
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nông thôn mới” còn chậm, chưa vững chắc; nhận thức của một bộ phận cán bộ 
và nhân dân về chủ trương xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” còn 
hạn chế. Sự phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chỉ đạo 
thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” chưa đồng bộ. Kinh phí cấp cho hoạt 
động phong trào ở các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.  

4- Kết quả bầu cử trực tiếp Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2014 – 2016   

 Việc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2014 - 2016 theo Pháp lệnh 
số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 
về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được các cấp, các ngành, địa 
phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng quy 
trình, quy định. Một số kết quả nổi rõ là: 

- Công tác tổ chức được thực hiện khẩn trương, đồng bộ trên địa bàn 

tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 386-TB/TU, ngày 
26/4/2014 chỉ đạo về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng 
thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2014 – 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
định số 1530/QĐ-UBND, ngày 08/5/2014 và Kế hoạch số 1350/KH-UBND, 
ngày 08/5/2014 về việc tổ chức bầu cử trực tiếp Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 
2014 – 2016, quyết định ngày tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn 
toàn tỉnh vào ngày Chủ nhật (29/6/2014). Theo đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn 
liên tịch số 170/HDLT/MTTQ.BTT-SNV, ngày 12/5/2014 hướng dẫn các địa 
phương trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức bầu cử 
trực tiếp Trưởng thôn, khu phố; một số địa phương như Tuy Phong, Hàm Thuận 
Bắc, Phan Thiết, La Gi đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công từng thành viên 
phụ trách địa bàn để theo dõi và trực tiếp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển 
khai công tác bầu cử trực tiếp Trưởng thôn, khu phố trong cộng đồng dân cư; 
công bố ngày bầu cử, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh để 
nhân dân biết, theo dõi, tham gia bầu cử; nhiều xã, phường, thị trấn thành lập 
Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và phân công các thành viên phụ trách địa bàn các 
thôn, khu phố để theo dõi và chỉ đạo xử ý kịp thời những vấn đề phát sinh.  

- Công tác hiệp thương danh sách ứng viên bầu cử được triển khai đúng 

quy trình theo 03 bước(14); đã thống nhất danh sách ứng viên bầu cử là 1.409 

                                                                                                                               
thiếu niên… 
(14) Ở bước 1, Ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố đã giới thiệu 1.419 người/704 thôn, khu phố để ra ứng cử 
Trưởng thôn, khu phố, trung bình mỗi thôn, khu phố giới thiệu 02 người ra ứng cử. Có 05 thôn, khu phố giới 
thiệu 01 người ra ứng cử, 14 thôn giới thiệu 03 người ra ứng cử trở lên. Ở bước 2, Hội nghị cử tri là đại diện hộ 
gia đình đã thống nhất giới thiệu 1.426 người ra ứng cử Trưởng thôn, khu phố, trung bình mỗi thôn, khu phố giới 
thiệu 02 người ra ứng cứ; có 13 thôn, khu phố giới thiệu 03 người ra ứng cử trở lên, trong số 1.426 người được 
Hội nghị cử tri giới thiệu ra ứng cử Trưởng thôn, khu phố, có 03 trường hợp tự ứng cử. Ở bước 3, Ban Công tác 
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người ở 704 thôn, khu phố (trong đó có 03 trường hợp tự ứng cử; danh sách các 
ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở thôn, khu phố và các điểm sinh 
hoạt dân cư để nhân dân theo dõi) còn Khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam không thể tổ chức bầu cử trực tiếp Trưởng khu phố 
trong ngày 29/6/2014 do thực hiện các bước quy trình không đúng quy định.  

- Công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức thực hiện tốt. Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã chỉ đạo treo cờ Tổ quốc tại trụ sở, nơi làm việc của cơ quan, 
đơn vị, các tụ điểm văn hóa – thể thao – du lịch, các trung tâm thương mại, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh và tại các hộ gia đình trong ngày bầu cử (29/6/2014); 
Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục, 
chuyên đề phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên 
quan đến công tác bầu cử để nhân dân biết; đồng thời, liên tục cập nhật tình 
hình, kết quả, diễn biến bầu cử trong và sau ngày bầu cử. Các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền 
những nội dung cơ bản liên quan đến công tác bầu cử bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh với thời 
lượng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày vào các buổi sáng, chiều với các nội dung hỏi 
đáp về công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố(15). Qua đó, nhân dân nắm rõ mục 
đích, yêu cầu và tích cực tham gia bầu cử theo đúng quy định. 

- Về công tác bầu cử: Toàn tỉnh đã thành lập 705 tổ bầu cử ở 705 thôn, 
khu phố theo đúng quy định, mỗi tổ có từ 05 đến 07 thành viên (trong đó có Tổ 
trưởng và thư ký). Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng 
tiến độ và thời gian quy định. Theo đó, toàn tỉnh có 287.494 cử tri (đại diện hộ 
gia đình) tham gia bầu cử; các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử 
(như con dấu, thùng phiếu, phiếu bầu cử, thẻ cử tri….) được chuẩn bị đầy đủ, 
chu đáo. Trong ngày 29/6/2014, toàn tỉnh có 703/705 thôn, khu phố tổ chức bầu 
cử(16); đã bầu được 702 trưởng thôn, khu phố, có 01 khu phố chưa bầu được 
Trưởng khu phố (khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) vì không có 
ứng viên nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ. Đến ngày, 23/7/2014, khu phố 3, 
thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đã tổ chức bầu cử lại và đã bầu được 
Trưởng khu phố. 

                                                                                                                               
Mặt trận đã họp và thống nhất ấn định danh sách 1.409 người ra ứng cử tại 704 thôn, khu phố, trung bình mỗi 
thôn, khu phố có 02 ứng cử viên, riêng khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân có 03 ứng cử viên. 
 
(15) như: Các bước quy trình bầu cử, thành lập Tổ bầu cử, ngày bầu cử, cử tri tham gia bầu cử, tiêu chuẩn Trưởng 
thôn, khu phố, thể lệ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu… 
(16) Còn 02 khu phố: Khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 
25/6/2014, vì ngày bầu cử toàn tỉnh trùng vào ngày Tết Ramưwan của đồng bào Chăm; khu phố Nam Tân, thị 
trấn Thuận Nam tổ chức bầu cử vào ngày 26/7/2014 (chậm 01 tháng so với quy định chung của tỉnh) do phải 
thực hiện lại các bước quy trình bầu cử cho đúng quy định. 
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Đến ngày 26/7/2014, toàn tỉnh kết thúc đợt bầu cử với 284.094 cử tri tham 
gia bầu, đạt 99,1%; trong đó, có 63 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh 
tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 100%(17); đã bầu đủ 705 trưởng thôn, khu phố trên địa 
bàn tỉnh (không có ứng viên tự ứng cử nào trúng cử), trong đó có 179 đảng viên 
(chiếm 25,46%), 32 nữ (chiếm 4,55%), 72 trưởng thôn, khu phố là người dân tộc 
thiểu số (chiếm 10,24%). 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, cổ động tuy được chú ý về bề nổi nhưng 
còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, chưa tạo được không khí sôi nổi trong 
toàn dân; công tác thông tin, báo cáo và nắm danh sách cử tri ở một số địa 
phương chưa bảo đảm, chưa phản ánh kịp thời và đúng tiến độ, số lượng cử tri ở 
một số nơi có nhiều biến động; việc thực hiện các bước hiệp thương theo quy 
trình chưa được quan tâm đúng mức, có trường hợp phải dời ngày bầu cử hoặc 
tổ chức bầu cử lần thứ 2 mới bầu được Trưởng thôn, khu phố. 

 

Nơi nhận:    
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Trung ương Đảng + T78; 
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng; 
- 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 
 

 

                                         
(17) Cả 03 xã của huyện Phú Quý đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.  

(để báo cáo) 


