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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 36 -NQ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 21 tháng 8 năm 2015 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết 

hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 

------- 

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH  

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện 

Thông báo kết luận số 292-TB/TW, ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa X) về công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ 

tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân 

chất độc da cam đạt được những kết quả khá tích cực. Hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin các cấp trong tỉnh từng bước hoạt động hiệu quả hơn, góp phần quan 

trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với nạn nhân bị nhiễm 

chất độc da cam. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản giải quyết chế độ, chính sách cho 

người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa 

học; các hoạt động trợ giúp, chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân ngày 

càng phong phú, số người được trợ giúp ngày càng nhiều và có cuộc sống ngày 

càng ổn định hơn. 

 Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học có lúc, có nơi còn chậm 

trễ, bỏ sót đối tượng. Vai trò của hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở một số 

nơi chưa được phát huy đầy đủ. Công tác điều tra, rà soát, thống kê số lượng 

người bị nhiễm chất độc hóa học chưa được thường xuyên; chính sách đối với 

nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học còn hạn chế nhất là đối với thế hệ thứ 3 của 

người tham gia kháng chiến chưa được giải quyết để bù đắp lại hậu quả mà họ 

phải gánh chịu lâu dài. Đời sống của đa số gia đình có nạn nhân chất độc da cam 

còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành chức năng và các địa 

phương chưa chặt chẽ. 

II- MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG THỜI 

GIAN ĐẾN 

1. Yêu cầu chung: Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết 

hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; tập trung 



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/ 

 

2 

khắc phục và giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến 

tranh đối với môi trường và con người; thực hiện tốt các chế độ, chính sách và 

bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da 

cam/dioxin là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

2. Mục tiêu cụ thể  

 - 100% người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc 

hóa học được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành. 

- Trên 70% người bị nhiễm chất độc hóa học được tiếp cận với các dịch 

vụ xã hội. 

- Các hộ gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó 

khăn được trợ cấp đời sống và bảo hiểm y tế; trong đó có 100% hộ gia đình có 

02 người tàn tật nặng trở lên do hậu quả chất độc hóa học được trợ cấp đời sống 

và bảo hiểm y tế. 

- Quản lý thai nghén 100% nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học.  

3. Một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian đến 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 

đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến 

tranh trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn với tập trung giải 

quyết dứt điểm từng vấn đề về ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học và chăm 

sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc cụ thể hóa các 

quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giải quyết hậu quả 

chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tiếp tục thực hiện 

đầy đủ chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; trong đó phải 

coi trọng việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ 

của họ bị nhiễm chất độc hóa học, không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chính 

sách này.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân 

trong nước, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trên thế giới hiểu rõ hơn thảm 

họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để từ đó tích 

cực ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/doxin và 

tham gia các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa 

học trên địa bàn tỉnh.   

- Tổ chức, điều tra, khảo sát, thống kê các nạn nhân bị nhiễm và nghi 

nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh để có chính sách trợ giúp kịp thời, 

đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình xác định nạn nhân nhiễm chất độc hóa 

học theo các tiêu chí được ban hành.  
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- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới.  

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động này; đồng thời, xác định 

nhiệm vụ cụ thể về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến 

tranh lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.  

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể nhân dân trong tỉnh tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để 

triển khai thực hiện Chương trình hành động này. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin - truyền thông 

trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động này trong các 

tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối 

với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. 

4. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân Chất 

độc da cam/dioxin tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Nguyên 

và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, theo dõi 

việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này ở các cấp, các ngành; điṇh 

kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy để theo dõi, 

chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Văn phòng TW Đảng + T78; 

- Ban Dân vận TW Đảng + T79; 

- Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội,  

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- 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 

BÍ THƯ  

 

  
(đã ký, đóng dấu)  

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

(để báo cáo) 


