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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                    *         

        Số 480-BC/TU     Phan Thiết, ngày 28  tháng 9 năm 2015 
 

BÁO CÁO 
sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư  

Trung ương Đảng (khóa X) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam 

----- 
 

Thực hiện Công văn số 36-CV/BDVTW, ngày 02/02/2015 của Ban Dân 

vận Trung ương Đảng về việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, 

ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam (sau đây gọi tắt là Kết luận số 73-

KL/TW của Ban Bí thư); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo kết quả 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sau khi có Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư; Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 09/8/2010 về việc 

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giúp đỡ người mù và Hội người mù 

để chỉ đạo triển khai, thực hiện; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối 

với công tác dân vận, công tác hội quần chúng(1).  

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội, các hội quần chúng đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt các văn bản của 

Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ người mù và Hội người mù 

đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; cụ thể hóa, ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của 

từng địa phương, đơn vị(2). UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và 

                                           
1 (1) Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 16/7/2010 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị tỉnh Bình Thuận; Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2014 về việc tiếp tục đổi mới và 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 139-

KH/TU, ngày 23/3/2015 thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng... 

2 (�) UBND tỉnh ban hành các văn bản: Công văn số 3810/UBND-VX, ngày 16/8/2010 về việc tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù; Công văn số 3129/UBND-VXDL, 

ngày 16/8/2012 về việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật; Công văn số 

1010/UBND-VXDL, ngày 25/3/2013 về việc triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết 

tật; Công văn số 489/UBND-VXDL, ngày 13/2/2015 về việc thực hiện chính sách trợ cấp cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội. Ủy ban MTTQVN tỉnh có Công văn số 138-CV-MTBT, ngày 22/10/2010 về giúp đỡ việc thành 

lập, củng cố Hội người mù các cấp... 
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Xã hội thường xuyên tổ chức tập huấn, triển khai hướng dẫn thi hành Luật 

Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật cho 

đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện và cán bộ UBND các xã, phường, thị trấn(3). 

Qua học tập, quán triệt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của 

các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội, các hội quần chúng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần 

chúng nhân dân về công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật nói chung, 

người mù nói riêng và nhận thức rõ hơn về vai trò, hoạt động của Hội người mù 

các cấp; từ đó, các địa phương, đơn vị có những hoạt động cụ thể nhằm trợ giúp 

người mù vượt qua mặc cảm, có việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát 

nghèo; đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội người mù xây dựng tổ 

chức và nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động. 

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1- Vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền 

 Triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí 

thư, Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 09/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp 

chính quyền đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ quan chức năng 

theo dõi, chăm lo, giúp đỡ người mù; quan tâm giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội người mù hoạt động. Trong đó, 

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo dõi, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước 

đối với hoạt động của hội người mù; hàng năm giao nhiệm vụ cụ thể gắn với 

việc hỗ trợ kinh phí cho Hội người mù hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng, 

UBND các địa phương tạo điều kiện thành lập tổ chức Hội người mù ở các địa 

phương; bố trí biên chế, văn phòng làm việc, các phương tiện cần thiết cho tổ 

chức Hội các cấp hoạt động(4); thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ 

sở hội cấp xã và các chế độ chính sách cho các chức danh lãnh đạo Hội cấp tỉnh, 

                                           
3 (�) Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010 

của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên 

tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 

của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  

4 (�) Hiện nay, tỉnh bố trí 04 biên chế chuyên trách công tác hội cấp tỉnh, 01 biên chế chuyên trách cấp 

huyện. Tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội đều được bố trí nhà làm việc và các phương tiện cần thiết để hoạt động. 
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cấp huyện theo quy định(5); chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ, 

chính sách và giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan đến người khuyết tật 

nói chung, người mù nói riêng(6).  

 2- Sự phối hợp, tạo điều kiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã 

phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tham gia chăm lo, giúp đỡ người mù 

khắc phục, vượt qua khó khăn, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa 

nhập cộng đồng và phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của Hội người mù. Trong 05 

năm, Mặt trận, các đoàn thể đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm 

tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thăm, tặng quà cho người mù trong tỉnh nhân 

dịp các ngày lễ, tết với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Riêng quỹ "Vì người 

nghèo" của tỉnh, từ năm 2012 đến nay, đã trao tặng 1.385 suất quà trị giá hơn 

418 triệu đồng cho người mù nhân dịp Tết Nguyên đán. 

3- Tình hình và kết quả hoạt động của hội người mù  

Toàn tỉnh hiện có 08/10 huyện, thị xã, thành phố và 96/127 xã, phường, 

thị trấn có tổ chức hội(7) với 1.558 hội viên/1.816 người mù (đạt tỉ lệ 85,8%). 

Hội người mù tỉnh đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh cho phép thành lập Câu 

lạc bộ "Những người bạn của Người mù" nhằm vận động, tập hợp các cá nhân, 

nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ vật chất và tư vấn cho hội tổ chức các hoạt động. 

Các cấp hội đã tích cực, chủ động đăng ký nhiệm vụ và triển khai thực 

hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được UBND cùng cấp giao hàng năm; đồng thời,  

tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và tích cực, chủ động 

phối hợp với các tổ chức, các ngành chức năng có liên quan tổ chức các hoạt 

động thiết thực hỗ trợ cho người mù. Trong đó, các cấp Hội người mù tiếp tục 

phát động trong hội viên, người mù cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ 

                                           
5 (�) Quyết định số 1031/QĐ-UBND, ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thù lao cho 

các hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 5067/QĐ-UBND, ngày 12/12/2013 về hỗ trợ kinh phí hoạt động của 

cơ sở hội cấp xã, phường, thị trấn. 

6 (�) Năm 2011: Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật từ Nghị định số 

67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007 sang Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010 của Chính phủ; Năm 2013: 

Điều chỉnh hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật từ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, sang Nghị định 

số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10/4/2012 của Chính phủ; Năm 2015: Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 

người khuyết tật thuộc hộ nghèo từ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, sang Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ... Các ngành chức năng đã cấp Giấy chứng nhận khuyết tật cho 1.640 người mù; trong đó: 

có 1.219 người mù mức độ nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 1.225 người mù được cấp 

thể BHYT miễn phí theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10/4/2012 và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 

21/10/2013. 

7 (�) Còn 02 huyện: huyện Phú Quý chưa đủ số lượng hội viên để lập hội; huyện Hàm Thuận Nam đã 

thành lập Ban vận động thành lập hội và đang chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập hội. 
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động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”; phối hợp vận động xây 

dựng 46 nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình thương” cho người mù với tổng trị giá 

920 triệu đồng; tổ chức hoạt động “Cây mùa xuân” hàng năm, qua đó vận động 

4.721 phần quà, các nhu yếu phẩm và 1,2 tỷ đồng giúp hội viên, người mù nhân 

dịp Tết Nguyên đán; triển khai 73 dự án giải quyết việc làm cho 412 lượt hội 

viên vay, với số tiền 940 triệu đồng; phối hợp mở 06 lớp dạy chữ Braille, 04 lớp 

Tin học cho 103 hội viên và các lớp dạy nghề cho hội viên, người mù(8); duy trì 

02 cơ sở xoa bóp - xông hơi tại cơ sở làm việc của Hội Người mù tỉnh, tạo việc 

làm cho 26 hội viên (với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng); 

phối hợp tổ chức hội thao - văn nghệ người khuyết tật nhân ngày thành lập Hội 

người mù Việt Nam (18/4), tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc 

lần thứ nhất năm 2014 đạt kết quả... Các hoạt động trên góp phần động viên, 

giúp đỡ người mù khắc phục tâm lý mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.   

4- Công tác tuyên truyền của các cơ quan truyền thông  

Các cơ quan truyền thông của tỉnh và các địa phương đã tích cực tuyên 

truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng 

và Hội người mù; thông tin, giới thiệu những gương điển hình người mù vượt 

khó vươn lên trong cuộc sống và các hoạt động của Hội người mù các cấp. Qua 

đó, góp phần cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân có những hoạt động cụ thể, 

thiết thực trợ giúp người mù và tổ chức Hội người mù phát triển và hoạt động có 

hiệu quả; đồng thời, động viên người mù có ý thức tự lực vượt qua những khó 

khăn, mặc cảm, tự ty, hòa nhập với cộng đồng. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1- Ưu điểm 

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 09/8/2010 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về công tác giúp đỡ người mù và Hội người mù; nhìn chung, nhận 

thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể 

về công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật nói chung và người mù nói 

riêng đã có chuyển biến tích cực; từ đó, từng ngành, địa phương, Mặt trận, các 

đoàn thể và hội quần chúng đã có những hoạt động cụ thể trợ giúp người mù ổn 

                                           
8 (�) Gồm: 03 lớp dạy nghề xoa bóp tại cho 55 hội viên trong độ tuổi lao động; 02 lớp làm Nhang cho 20 

học viên; 03 lớp làm chổi đót cho 46 hội viên. Tạo điều kiện cho 14 hội viên đi học nghề xoa bóp bấm huyệt 6 

tháng tại Đà Lạt và Nha Trang; 01 em học Massage Nhật (1 năm) tại Mái Ấm Thiên Ân-Tp.HCM, 08 hội viên 

học nghề xoa bóp, Massage chân Nhật Bản tại Hà Nội do Trung ương Hội tổ chức... 
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định cuộc sống, giúp đỡ tổ chức Hội người mù tiếp tục phát triển và hoạt động 

có hiệu quả.  

Các địa phương, các ngành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người mù; các hoạt động trợ 

giúp người mù ngày càng nhiều, vừa thể hiện chính sách đúng đắn của Đảng, 

Nhà nước, vừa mang tính xã hội, nhân đạo, là điều kiện bảo đảm cho người mù 

được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước ổn định cuộc sống và hòa 

nhập cộng đồng. 

Tổ chức Hội người mù các cấp đã thể hiện tốt vai trò của mình; tích cực 

tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho hội hoạt động; góp phần cùng xã hội 

giải quyết các chế độ chính sách, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Phần 

đông người mù có nhận thức đúng đắn, đoàn kết, thương yêu, phấn đấu vươn lên 

hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng.  

* Nguyên nhân của kết quả đạt được:  

- Công tác quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về giúp đỡ, chăm 

sóc người mù đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính 

trị - xã hội và các hội quần chúng trong tỉnh quan tâm thực hiện. 

- Các địa phương, các ngành đã tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa, triển khai 

thực hiện các chính sách của nhà nước và vận động các nguồn lực trong xã hội 

để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người mù và Hội người mù. 

- Sự tích cực, chủ động của Hội người mù các cấp trong tham mưu, đề 

xuất cho các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của 

người mù trong tỉnh. 

- Sự quan tâm, nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong việc 

tổ chức các hoạt động nhằm trợ giúp người mù và tổ chức Hội người mù. 

2- Một số hạn chế 

- Số lượng người mù được thụ hưởng các chính sách về học nghề, giải 

quyết việc làm chưa nhiều; các nhu cầu về văn hóa, văn nghệ, thể thao, tiếp cận 

công nghệ thông tin… của người mù có nơi chưa được đáp ứng đầy đủ. 

- Công tác xã hội hóa các hoạt động trợ giúp người mù và tổ chức Hội 

người mù chưa thật sự đa dạng; chưa vận động nhiều nguồn lực xã hội để giúp 
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đỡ cho người mù. 

- Các hoạt động tư vấn, chăm sóc, giúp đỡ người mù dựa vào cộng đồng  

chưa phát triển mạnh ở các địa phương; một bộ phận người mù vẫn còn tâm lý tự 

ti, mặc cảm. 

- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của tổ chức hội, nhất là ở cơ sở vẫn 

còn khó khăn; việc bố trí cán bộ Hội người mù, nhất là cán bộ có trình độ, năng 

lực, tâm huyết ở một số địa phương còn gặp khó khăn. 

 * Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước về công tác chăm sóc, trợ giúp người mù và hoạt động của Hội người 

mù các cấp chưa được thường xuyên, liên tục; việc thông tin, giới thiệu những 

gương điển hình người mù vượt khó vươn lên trong cuộc sống chưa nhiều. 

- Sự phối hợp giữa các ngành có liên quan và các tổ chức đoàn thể trong 

việc triển khai thực hiện việc giúp đỡ, chăm sóc người mù có lúc, có nơi chưa 

được chặt chẽ, thường xuyên. 

- Chưa có cơ chế, chính sách hiệu quả để khuyến khích các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia giải quyết việc làm cho các đối tượng là 

người mù.  

IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản Kết luận số 73-

KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư, Chỉ thị 53-CT/TU, ngày 09/8/2010 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc giúp đỡ người mù 

và Hội người mù trong các cơ quan, tổ chức. Xác định rõ hơn vai trò của Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, 

báo chí trong hoạt động tuyên truyền, nhằm làm chuyển biến nhận thức của xã hội 

về chăm sóc, trợ giúp người mù và giúp đỡ Hội người mù; khuyến khích tự nỗ lực 

vươn lên, tạo điều kiện cho người mù hòa nhập cộng đồng. 

2- Tiếp tục rà soát, bổ sung các chính sách, chế độ và các biện pháp trợ 

giúp cho hoạt động của người mù và hội người mù. Thông qua các chương trình, 

dự án ổn định cuộc sống bền vững, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia 

về giảm nghèo, tạo việc làm, nước sạch nông thôn, phổ cập giáo dục… Tích cực 

vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực trợ giúp người mù 
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có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh, nhất là bảo trợ tại cộng đồng và các dự 

án nhân đạo, từ thiện gắn với phát triển hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm 100% 

người mù được thụ hưởng các trợ giúp xã hội nhằm ổn định cuộc sống cho 

người mù tại địa phương.  

3- Tăng cường các hoạt động tư vấn và cung cấp các dịch vụ bảo trợ xã 

hội và tổ chức tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người mù đang hưởng chế độ, 

chính sách theo quy định của Nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực 

hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng vào những đối tượng có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, nhất là quan tâm đến người mù thuộc diện tàn tật nặng. 

4- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tích cực tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân và đoàn viên, hội viên thực hiện các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người mù 

giảm nghèo; nâng chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để người mù tự 

vươn lên, trước hết là những người có khả năng lao động được tiếp cận các hoạt 

động kinh tế, dịch vụ công thiết yếu để họ có cơ hội tìm việc làm, học nghề, học 

văn hóa…  

V- KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp các bộ, ngành liên quan xem xét, ban hành tiêu chí cụ thể trong việc 

xác định mức độ khuyết tật đối với người mù cả 2 mắt cho phù hợp với tình hình 

thực tế hiện nay./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                  

- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78; 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;         (báo cáo) 

- BCS đảng Bộ LĐ-TB và XH, Bộ Nội vụ; 

- Trung ương Hội Người mù Việt Nam; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, 

  và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Hội Người mù tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
(đã ký, đóng dấu) 

 

 

 

Dương Văn An 


