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------1. Một số kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Qua 01 năm, thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các
cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều cố gắng
triển khai thực hiện đạt một số kết quả bước đầu:
Công tác triển khai thực hiện khá đồng bộ, sát với tình hình thực tế, có sự
phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các ban, ngành đoàn thể.
Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương tỉnh đã thành lập Ban Chỉ
đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67 của
Chính phủ trên địa bàn tỉnh khá cụ thể. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa
phương có biển đã tổ chức 32 lớp tập huấn, phối hợp với các cơ quan Báo, Đài
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách phát triển
thủy sản. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận cùng các chi nhánh
ngân hàng thương mại trong tỉnh đã xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn;
thành lập các Tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn các xã, phường, thị trấn để
hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu, thuyền theo
quy định… Nhờ vậy, đến nay hầu hết người dân đều nắm được các qui định,
điều kiện để thụ hưởng các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67
của Chính phủ. Kết quả thực hiện cho vay vốn hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu
thuyền đạt khá, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 134 trường hợp đóng mới,
nâng cấp tàu cá xa bờ, trong đó: Nâng cấp, đóng mới 101 chiếc, nâng cấp cải
hoáng 33 chiếc với tổng kinh phí trên 880 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã có quyết định cấp phép cho 32 trường hợp, trong đó: Nâng cấp,
đóng mới 28 chiếc, nâng cấp cải hoáng 4 chiếc. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn – Chi nhánh Bình Thuận đã ký hợp đồng cho vay 6 trường hợp
với tổng số tiền 39,4 tỷ đồng, đã giải ngân trên 33,4 tỷ đồng. Công tác củng cố,
thành lập mới các tổ, đội hợp tác xã; thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo hiểm
cho thuyền viên và thân tàu được quan tâm chỉ đạo, hiện toàn tỉnh đã củng cố,
thành lập mới được 216 tổ, đội/1883 tàu tham gia khai thác hải sản; hỗ trợ kinh
phí mua bảo hiểm cho hơn 170 tàu/2.527 thuyền viên, với tổng số tiền là 2,49 tỷ
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đồng. Trong đó: Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thuyền viên 758 triệu đồng; hỗ
trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu 1.732 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai
thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế cho các tổ chức, cá nhân
theo quy định, đã triển khai thực hiện miễn thu thuế môn bài, tiền thuê mặt đất,
mặt nước; thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân hoạt
động khai thác, nuôi trồng thủy sản theo quy định.
Tuy nhiên so với yêu cầu, mong muốn của người dân thì tiến độ triển khai
thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển thủy sản theo Nghị định số 67
của Chính phủ còn chậm, còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhất là tâm lý lo ngại
của người dân trong việc chọn mẫu tàu; hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng, khâu
thẩm định phương án sản xuất, khả năng tài chính và tính hiệu quả của dự án;
nguồn vốn đối ứng của người dân còn hạn chế; hạ tầng nghề cá chưa đồng bộ...
đã làm ảnh hướng đến tiến độ triển khai Nghị định.
2. Một số kết quả 07 năm (2009 – 2015) thực hiện Nghị quyết Trung
ương 6 (khóa X) về “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa”
07 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban
chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW) cấp uỷ và chính quyền các cấp
trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nổi rõ:
Qua phổ biến, quán triệt nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kinh tế thị trường được nâng lên, hiểu rõ hơn về
mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.
Công tác rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, quy định, chính sách, tạo điều kiện
thuận lợi để mọi thành phần kinh tế cùng phát triển được triển khai tích cực; đã
hoàn thành, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
đến năm 2020; phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng biển của
tỉnh đến năm 2020; các quy hoạch phát triển ngành, địa phương, sản phẩm chủ
yếu đến năm 2020, như: Quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông vận tải, quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch công nghiệp, thương mại, du lịch, thủy sản, bưu
chính viễn thông, y tế,... Việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo
điệu kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án đầu tư được quan tâm chỉ
đạo; đã kiên quyết thu hồi 136 dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng
(60 dự án du lịch; 32 dự án nông lâm; 19 dự án công nghiệp, 25 dự án thương
mại - dịch vụ), tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút các nhà đầu tư thực sự có
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
năng lực, tâm huyết. Hệ thống các cơ chế, chính sách tiếp tục được quan tâm chỉ
đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế địa
phương; đặc biệt trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh
nghiệp như: thu hút đầu tư, thuế, đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng... ; qua đó đã kịp thời loại bỏ những văn bản hết hiệu lực, chồng chéo, đáp
ứng tốt hơn yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhờ đó, môi trường đầu tư,
kinh doanh ngày càng được cải thiện; huy động các nguồn lực trong và ngoài
nước cho đầu tư phát triển ngày càng tốt hơn, góp phần giải quyết việc làm,
nâng cao sức sản xuất của xã hội.
Công tác cổ phần hóa, sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
được đẩy mạnh, thực hiện theo đúng tiến độ. Đã hoàn thành thủ tục cổ phần hóa
Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, Công ty Du lịch Bình Thuận; đang tiếp tục
hoàn thành quy trình chuyển Công ty TNHH một thành viên Công trình giao
thông Bình Thuận thành Công ty Cổ phần, xếp xếp các công ty TNHH một
thành viên Lâm nghiệp. Công tác quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư
nhân có những chuyển biến tích cực hơn; được các sở, ngành và địa phương chú
trọng, góp phần thiết lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và an
toàn. Đã kịp thời rà soát, xử lý và thu hồi đăng ký kinh doanh 554 doanh nghiệp
không còn hoạt động kinh doanh hoặc bỏ cơ sở kinh doanh, giải thể 992 doanh
nghiệp theo quy định. Tính đến nay, số lượng doanh nghiệp thuộc thành phần
kinh tế tư nhân 4.136 doanh nghiệp, tăng 95,83% so với năm 2009; với tổng vốn
đăng ký 42.774 tỷ đồng. Cơ cấu ngành nghề đăng ký kinh doanh chuyển dịch
theo hướng tăng các ngành dịch vụ, xây dựng, công nghiệp chế biến, giảm
ngành nông lâm nghiệp.
Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo và thực
hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2010 đến nay
với nhiều giải pháp, đã thực hiện giảm được trên 18.300 hộ nghèo; đến cuối năm
2014 còn 10.729 hộ, chiếm tỷ lệ 3,64%, từng bước cải thiện đời sống nhân dân
tại các vùng khó khăn, tạo sự phát triển hài hoà, giảm chênh lệch mức sống giữa
các vùng, miền.
Tuy nhiên, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường tài
chính, thị trường khoa học công nghệ nhìn chung còn sơ khai, chưa được quản
lý một cách hiệu quả để góp phần khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh phát triển. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tự phát và
hoạt động trong các các lĩnh vực xã hội, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Việc
tiếp cận thị trường, khả năng cạnh tranh còn thấp. Những tháng đầu năm 2015,
tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn và lỗ còn khá cao 42,4%. Hiệu lực, hiệu
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quả quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế còn chưa mạnh, sự tham gia giám sát
của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và nhân dân còn nhiều
hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp chưa cao,
nên tình hình vi phạp pháp luật về lao động, môi trường, gian lận thương mại
vẫn còn xảy ra.
3. Một số kết quả 05 năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo”.
Qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" các
cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể,
điển hình cá nhân tiêu biểu, cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực:
Trên lĩnh vực kinh tế, đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể và điển
hình cá nhân tiêu biểu: Các cấp hội phụ nữ xây dựng và nhân rộng được 3.367
tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ giúp nhau mua sắm vật dụng gia đình,
tổ giúp nhau tạo việc làm... với 183.348 hội viên tham gia góp vốn được 48,2 tỷ
đồng, giúp hàng ngàn lượt phụ nữ thoát nghèo. Các cấp hội nông dân với phong
trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi” đã bình chọn được 43.320 hộ
gia đình đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó tạo việc làm tại chỗ cho
hơn 83.780 lao động. Nổi bật là mô hình “Luân canh tôm - muối kết hợp” ở xã
Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết
việc làm cho hàng trăm lao động, giúp 294 hộ nông dân vươn lên thoát
nghèo. Ngoài ra, tổ chức Đoàn thanh niên đã thành lập 334 tổ thanh niên góp
vốn, giúp nhau lập nghiệp; Công đoàn xây dựng mô hình "Tổ tàu thuyền đánh
bắt, khai thác hải sản", "Nghiệp đoàn nghề cá" hoạt động hiệu quả. Hội người
cao tuổi với mô hình “giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đã vận động được
nhiều doanh nghiệp, trang trại tham gia...
Phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng các
công trình, dự án được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt kết quả tốt,
nhất là phong trào thi đua làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ; thực hiện
công tác đền bù, giải tỏa phục vụ triển khai các dự án như nâng cấp tuyến đường
Quốc lộ 1, dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, dự án cấp nước Khu Lê Hồng
Phong, đường điện Sông Mây - Vĩnh Tân...
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã xây dựng, nhân rộng được 275 mô hình
tập thể và 324 điển hình cá nhân; trong đó công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm
nghèo, nhân đạo từ thiện xã hội, chăm lo người có công cách mạng, đào tạo
nghề và giải quyết việc làm... được chú trọng thực hiện với nhiều cách làm thiết
thực, hiệu quả. Đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp
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nghĩa" được 27,6 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" 86 tỷ đồng, Quỹ "Tiếp bước
cho em đến trường" 84 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.279
căn nhà tình nghĩa, 10.791 căn nhà tình thương, 563 căn nhà cho đoàn viên, hội
viên khó khăn; cấp 94.985 suất học bổng cho học sinh, sinh viên gia đình nghèo
hiếu học… Bên cạnh đó, các địa phương, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể cũng đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình có hiệu
quả, như: Đoàn thanh niên các cấp thành lập 78 đội thanh niên tình nguyện thực
hiện các phần việc, công trình thanh niên tại những vùng khó khăn. Hội cựu
chiến binh các cấp duy trì 42 tổ, đội tuyên truyền pháp luật, 35 tổ cảm hóa, giáo
dục người lầm lỗi, 21 tổ bảo vệ môi trường. Sở Giáo dục - Đào tạo với mô
hình“Mỗi nhà giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn”; mô hình "Dòng tộc hiếu học" được xây dựng ở nhiều địa phương,
qua đó đã góp phần giúp đỡ, động viên con cháu vươn lên học tập để lập thân,
lập nghiệp và có ích cho xã hội.
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã xây dựng được 353 mô hình tập thể
và 498 điển hình cá nhân. Tiêu biểu như mô hình “Đội dân phòng nữ giữ gìn an
ninh trật tự” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam
đã thực hiện 68 cuộc tuần tra, phát hiện bắt giữ, phối hợp xử lý 88 đối tượng gây
rối, 12 vụ trộm cắp và tham gia nhiều vụ hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân.
Mô hình “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” của Hội Cựu
Chiến bình xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã giúp đỡ 272 người lầm lỗi tái hòa
nhập cộng đồng, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình “Trường
học an toàn” của Trường Tiểu học Tân Phúc 1, huyện Hàm Tân đã giúp cho nhà
trường không có học sinh vi phạm an toàn giao thông, không có bạo lực học
đường. Mô hình “Tổ Dân phòng nữ thôn Hiệp Tín”, xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã
thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tham gia hòa giải các vụ việc trong thôn, vận động
đối tượng trộm cắp ra đầu thú... Mô hình “Ánh sáng an ninh” được xây dựng từ
năm 2010 ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, đến nay đã nhân rộng được 50
mô hình ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp triển khai
các Đề án: “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nan ma túy”, “Quản lý,
giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Quản lý,
giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng”; xây dựng và nhân
rộng 123 mô hình “Tự quản, tự phòng bảo đảm an ninh trật tự” ở các cơ quan,
đơn vị, địa phương.
Trong hệ thống chính trị đã xây dựng 913 mô hình tập thể và 1.132 điển
hình cá nhân, đem lại hiệu quả tích cực. Tiêu biểu như: Mô hình “Chính quyền
xin lỗi dân khi trễ hẹn” xã Đông Hà, huyện Đức Linh được nhân dân đánh giá
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/

6
cao. Khối Dân vận xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc đã vận động nhân dân
hưởng ứng, đồng tình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; nhiều năm liền cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể
đạt vững mạnh. Huyện Tuy Phong thường xuyên tổ chức diễn đàn “Nghe dân
nói, nói dân nghe, giúp dân hiểu, làm dân tin” rất được nhân dân đồng tình. Lực
lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh duy trì và thực hiện tốt phong trào“Thi đua
quyết thắng” và phát động xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” đã tạo sự chuyển biến
tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng Công an
triển khai thực hiện phong trào “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “6 điều
Bác Hồ dạy Công an nhân dân” với các mô hình sáng tạo phù hợp với điều kiện
và nhiệm vụ, như: Công an thị xã La Gi với khẩu hiệu “Giữ vững kỷ cương, tăng
cường trách nhiệm, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”; lực lượng
công an khu vực với khẩu hiệu “Dân vận khéo để giữ vững an ninh trật tự trên
địa bàn”...
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai với nhiều hình thức, cách làm phù hợp để giáo dục, rèn luyện đội ngũ
đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong học
tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận
theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”;
“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Qua đó,
đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích
cực về ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tại Hội nghị tổng kết 04
năm (2011 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)
về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”.
Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện khá nghiêm
túc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương
thức vận động quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở; thu hút đông đảo đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia; các nội dung, phần
việc “Dân vận khéo” được chú ý lồng ghép với các phong trào thi đua và các
cuộc vận động với nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống
xã hội; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả được phổ biến,
nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo;
giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Công tác thi đua, khen
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thưởng ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm hơn. Kết quả phong trào thi
đua “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các
chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XII) đề ra; lòng tin
của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp được nâng lên.
Tuy nhiên, việc phát động, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”
chưa đều và chưa rộng khắp; một số nơi chưa nhận thức rõ về nội dung, ý nghĩa
của phong trào. Một số ít địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc xác định
mô hình, nội dung thi đua “Dân vận khéo” để thực hiện. Việc xây dựng mô
hình, điển hình trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa nhiều. Việc
tổng kết đánh giá, đúc kết kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, biểu dương
khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình chưa thường xuyên./.
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