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------I- Một số tình hình Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
1- Tình hình giá cả và thị trường
- Thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết cơ bản ổn định; lưu thông
thông suốt, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã; khối lượng khá dồi
dào, giá cả nhìn chung hợp lý đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân,
không có tình trạng sốt giá, tăng giá đột biến. Mặt hàng lương thực, thực phẩm
ổn định, giá các loại gạo thông dụng phổ biến từ 15-16 ngàn đồng/kg, gạo đặc
sản chất lượng cao từ 22-25 ngàn đồng/kg. Mặt hàng thực phẩm tươi sống tại
các chợ, siêu thị được bày bán với mức giá tương đương như ngày thường: Thịt
heo đùi 95 ngàn đồng/kg; thịt bò bắp 250 ngàn/kg; gà ta sống 120 ngàn đồng/kg;
vịt sống 70 ngàn đồng/kg. Các loại bánh, mứt lượng cung trên thị trường không
nhiều, giá trong những ngày cận Tết có tăng nhưng không đáng kể, mứt hạt sen
giá 90 ngàn đồng/kg; nho khô 180 ngàn đồng/kg; hạt dưa 90 ngàn đồng/kg. Các
loại trái cây có giảm so với năm trước, quả thanh long 15 ngàn đồng/kg; dưa hấu
5 ngàn đồng/kg; táo thường 60 ngàn đồng/kg; xoài cát 60 ngàn đồng/kg; lê
đường 50 ngàn đồng/kg. Các mặt hàng rượu, bia giá ổn định; bia Tiger
308.000đồng/thùng, bia Heineken 380.000 đồng/thùng, bia Sài Gòn Lager giá
217.000 đồng/thùng, tăng không nhiều so với năm trước. Hoa tươi, cây cảnh Tết
đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả hợp lý.
- Đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước, trong và sau Tết
Đầu lúa và Tết Nguyên đán, tình hình giá cả và thị trường ổn định; các loại hàng
phục vụ đồng bào phong phú hơn, không có tình hình thiếu hàng, sốt giá. Trung
tâm Dịch vụ miền núi tỉnh đã cung ứng các loại hàng hóa đến các cửa hàng, đại
lý trực thuộc với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng; đã tổ chức 02 đợt bán hàng lưu động
tại các địa bàn thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng miền
núi. Ngoài ra, các Sở, ngành đỡ đầu, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Hội Chữ
Thập đỏ tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thăm và tặng gần
9.500 phần quà với tổng trị giá trên 2,83 tỷ đồng cho đồng bào nghèo.
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- Đối với huyện đảo Phú Quý, tình hình thời tiết có lúc diễn biến không
thuận lợi, biển động tại một vài thời điểm. Song, do các hộ kinh doanh đã chủ
động hơn trong việc tập kết hàng hóa trước Tết, nhất là trong khoảng thời gian
giữa tháng 1/2016 (đầu tháng 12/2015 âm lịch) nên tình hình thị trường cơ bản
ổn định, các mặt hàng thiết yếu phong phú và đa dạng, đáp ứng khá tốt nhu cầu
mua sắm, tiêu dùng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trước, trong và sau Tết. So
với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, diễn biến thị trường diễn ra sôi động hơn, sức
mua và giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ vào những ngày cận Tết, nhưng
không chênh lệch nhiều so với đất liền(1).
- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm chỉ đạo, đã tập
trung kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu và gian lận thương
mại. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố đã
kiểm tra trên 281 cơ sở, phát hiện xử lý 165 vụ vi phạm, xử phạt hành chính và
thu nộp ngân sách gần 0,8 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đã kết hợp phổ biến, tuyên
truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
Nhìn chung, tình hình thị trường trong những ngày Tết diễn biến bình
thường. Các hoạt động kinh doanh mua bán khá nhộn nhịp; hàng hóa phong phú
về chủng loại và mẫu mã, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, giá cả cơ
bản ổn định, một số mặt hàng tăng không đáng kể so với Tết năm trước.
2- Tình hình giao thông, cung cấp điện, nước và hoạt động khám, chữa
bệnh tại các cơ sở y tế.
- Tình hình giao thông vận tải được bảo đảm. Ngành giao thông vận tải đã
phối hợp tốt với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, sửa chữa lại những
đoạn đường, cầu cống hư, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường,
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; sắp xếp lại các bến xe,
bến tàu, các trạm dừng rước khách trên các tuyến; điều động phương tiện giao
thông tổ chức thêm các tuyến đi Đà Nẵng, Vinh; tăng thêm số lượng xe buýt để
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết tốt hơn. Công tác kiểm tra,
kiểm soát được tăng cường, đã ngăn chặn kịp thời tình trạng tăng giá, tăng cước,
tình trạng chở quá tải. Tình hình thời tiết năm nay có thời điểm không thuận lợi
về đường thủy, nên có ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân giữa đất liền và
đảo Phú Quý. Tuy nhiên trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý có Tàu Hưng Phát 26
Giá cả một số mặt hàng như: thịt bò 250.000 - 260.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; thịt heo 110.000 - 130.000
đồng/kg, thịt gà ta 110.000 - 130.000 đồng/kg tăng nhẹ; các loại rau, củ tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng; trái cây
các loại 50.000 - 80.000 đồng/kg (tăng hơn 10.000 đồng); giá bia, rượu tăng 15.000 - 20.000 đồng/thùng…so
với đất liền.
(1)
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được thiết kế hiện đại, với sức chở 259 hành khách, chạy được trên gió cấp 8
mới đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục
vụ nhân dân trên đảo.
- Nhằm bảo đảm nguồn cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh trong
dịp Tết, Sở Công thương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh điện tập
trung rà soát, tăng cường thêm máy biến áp, tổ chức sang tải, cân pha ở các trạm
có khả năng quá tải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố về điện, nguồn
điện cung cấp ổn định, đảm bảo phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết. Riêng tại
huyện đảo Phú Quý, Chi nhánh Điện lực Phú Quý và Nhà máy điện gió Phú Quý
đã thực hiện phát điện 24/24 giờ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục.
- Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo. Các chi nhánh,
các trạm khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện thị đều tổ chức trực
và bố trí cán bộ, công nhân thực hiện lịch cấp nước theo đúng kế hoạch đề ra,
phục vụ nước tưới vụ Đông Xuân (2015 - 2016), đảm bảo cung cấp nước sinh
hoạt cho nhân dân trong dịp Tết.
- Các bệnh viện đã phân công tổ chức thực hiện tốt việc cấp cứu, khám
chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết. Số bệnh nhân đến khám cấp cứu do tai
nạn giao thông giảm so với năm trước. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn
vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết được đẩy mạnh; đã kiểm tra 396 cơ
sở, trong đó có 125 cơ sở vi phạm, đã xử lý 37 cơ sở vi phạm và thu phạt 85,4
triệu đồng.
3- Hoạt động dịch vụ thông tin liên lạc
Nhìn chung các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã tổ chức thực hiện
nghiêm chế độ trực ca, trực điều hành, ứng cứu thông tin, vận hành khai thác
mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet liên tục trong 24/24 giờ, nhất là thời
khắc giao thừa đón năm mới; thực hiện công tác đo thử, kiểm tra, bảo dưỡng hệ
thống thiết bị theo quy định; tổ chức đủ lực lượng, thiết bị, phương tiện khai
thác chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, điện hoa, chuyển phát báo Xuân phục vụ
Tết. Thông tin liên lạc, nhất là các mạng điện thoại di động trước, trong và sau
Tết thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, không xảy
ra tình trạng “nghẽn” mạng.
4- Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và du lịch
- Chào đón Tết cổ truyền, các đơn vị chức năng của tỉnh đã tổ chức nhiều
hoạt động vui Xuân, đón Tết tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn toàn
tỉnh. Trang trí đèn hoa, đèn màu, treo cờ phướn, cờ dây, băng rôn rực rỡ tại khắp
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các trung tâm huyện, thị xã, thành phố; tổ chức triển lãm ảnh “Sắc xuân Bình
Thuận 2016” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; tổ chức bắn pháo hoa tại 09
điểm (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam,
Hàm Tân, Lagi, Tánh Linh, Phú Quý) đảm bảo an toàn, thu hút đông đảo nhân
dân và du khách đến xem trong thời khắc giao thừa đón mừng năm mới; tổ chức
chương trình “Lễ hội Giao thừa Bính Thân 2016” với chủ đề "Khúc ca mùa xuân
dâng Đảng" tại sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành với nhiều tiết mục
hấp dẫn và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình
Bình Thuận; Lễ hội Đua thuyền truyền thống Phan Thiết – Xuân Bính Thân
2016 (chiều Mùng 2 Tết); Hội thi “Chạy vượt đồi cát Mũi Né” thành phố Phan
Thiết...
- Hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân diễn ra sôi động
và nhộn nhịp. Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu
du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp đón và
phục vụ du khách khá tốt, chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch được
đảm bảo để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Các chương trình mừng Xuân,
phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế trong dịp Tết năm nay được các cơ sở
lưu trú tích cực duy trì và tạo được sự hấp dẫn, sinh động như tổ chức thi gói
bánh chưng, tiệc ăn tối, giao lưu; một số doanh nghiệp tổ chức đưa du khách
tham quan bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Từ ngày 06/2 đến ngày 14/2/2016 tổng
lượng khách đến tỉnh khoảng 200.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú 85.000
lượt; khách quốc tế chiếm 28,6%. So với dịp Tết Nguyên đán 2015, lượng khách
lưu trú tăng 12,6%; từ ngày mùng 2 Tết lượng khách du lịch ở các cơ sở lưu trú
trên toàn tỉnh hầu như đầy kín, một số resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất
phòng tối đa và kéo dài đến hết ngày mùng 5 Tết. Tính chung, công suất huy
động phòng bình quân của các khách sạn, resort trong dịp Tết đạt trên 95%.
5- Việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được triển khai thực hiện
tốt. Số đoàn đến thăm và chúc Tết giảm; các sở, ngành, địa phương không tổ
chức đi thăm và chúc Tết lẫn nhau; không tổ chức đón, tiếp khách tại trụ sở; các
cơ quan đơn vị phân công trực nghiêm túc, đến ngày mùng 04 Tết bảo đảm an
toàn, không có sự cố xảy ra.
6- Về tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo đời sống cho các đối
tượng chính sách, thực hiện cứu trợ xã hội
Các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các
cấp và các doanh nghiệp đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần cho nhân dân. Trong những ngày giáp Tết, lãnh đạo của tỉnh và các
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huyện, thị, thành phố đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh
hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia
đình có công với cách mạng, các chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ ở hải đảo
và những nơi xa xôi, hẻo lánh theo đúng kế hoạch đề ra.
Tỉnh đã chủ động cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên
đán, tiền lương và phụ cấp lương tháng 01, 02/2016 cho cán bộ công chức, đối
tượng chính sách trước ngày 29/01/2016. Đã chi ngân sách để tổ chức thăm,
tặng hơn 300 suất quà cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu
biểu, đang gặp khó khăn, bệnh tật ở các địa phương trong tỉnh với số tiền là 300
triệu đồng (mức 1.000.000 đồng/suất); đã trợ cấp đột xuất cho 62 hộ bị sạt lở do
triều cường (Phan Thiết 33 hộ, Tuy Phong 29 hộ) với mức 5 triệu đồng/hộ, với
tổng số tiền hỗ trợ là 310 triệu đồng. Các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương và
các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tổ chứ c thăm hỏi và
tặng trên 135 ngàn suất quà, 01 tấn gạo, 01 thùng tân dược cho cá c hô ̣
nghè o, ngườ i khuyế t tâ ̣t, trẻ em nghèo học giỏi, đố i tươ ṇ g chính sá ch, đối
tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo... với
tổng trị giá hơn 57 tỷ đồng.
7- Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội
Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong dịp Tết có 15.274 lượt người nước
ngoài và 157 lượt Việt kiều đến địa phương du lịch, thăm thân. Qua nắm tình
hình và quản lý đối tượng chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt
động của người nước ngoài, Việt kiều. Các lực lượng Cảnh sát đã phối hợp với
Công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn xã
hội, không xảy ra tình trạng cướp, cướp giật, chống người thi hành công vụ.
- Tình hình an ninh nông thôn, nổi lên 02 vụ việc thanh niên đánh nhau
gây thương tích tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình và xã Phong Phú, huyện
Tuy Phong làm 06 người bị thương. Công an các huyện kịp thời phối hợp với
các lực lượng chức năng nắm tình hình để có biện pháp giải quyết, không để
phát sinh phức tạp về ANTT.
- Phạm pháp hình sự xảy ra 09 vụ, không tăng giảm so với thời gian cùng
kỳ Tết Ất Mùi 2015. Trong đó, giết người 01 vụ, trộm tài sản 03 vụ, cố ý gây
thương tích 05 vụ. Công an các địa phương đã điều tra làm rõ 6/9 vụ.
- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 13 vụ, làm chết 04 người, bị thương
14 người. So với thời gian cùng kỳ Tết Ất Mùi 2015, giảm 07 vụ, giảm 06 người
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bị thương, số người chết không tăng, không giảm. Tai nạn giao thông đường sắt,
đường thủy không xảy ra.
- Cháy nhỏ xảy ra 02 vụ (tại huyện Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết), không
thiệt hại về người; nguyên nhân do chập điện và bất cẩn trong nấu ăn gây cháy.
Nhìn chung, năm nay do tình hình giá cả nhiều loại nông sản như thanh
long, cao su thấp; khai thác hải sản không thuận lợi;… thu nhập, đời sống của
một bộ phân nông, ngư dân gặp khó khăn, sức mua một số nơi, nhất là vùng nông
thôn, miền núi có giảm hơn so với Tết năm trước. Song nhờ các cấp, các ngành
trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện,
nên tình hình tổ chức vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa
bàn tỉnh nhìn chung vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, đạt yêu cầu đề ra.
Hàng hóa phong phú, giá cả tương đối ổn định; các dịch vụ vận tải, thông tin
liên lạc, điện, nước phục vụ Tết chu đáo, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.
Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc
biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chu đáo và tốt hơn. Các hoạt
động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được duy trì, thu hút được nhiều người
tham gia. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm hơn. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững.
II. Một số kết quả qua 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”
Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất
đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước” (sau đây gọi tắt là Đề án) đạt được một số kết quả nổi rõ:
Công tác tuyên truyề n, phổ biế n các nô ̣i dung Đề án trên các điạ bàn trong
tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, nhất là miền núi,
vùng đồ ng bào dân tô ̣c thiểu số. Nô ̣i dung tâ ̣p trung tuyên truyề n về “tứ đức”, về
vai trò, vi ̣ trí của người phu ̣ nữ, về gương phu ̣ nữ tiêu biể u trong xây dựng gia
đin
̀ h “No ấ m, bình đẳ ng, tiế n bộ, hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”,… góp phầ n nâng cao nhâ ̣n thức,
thay đổ i hành vi của các tầ ng lớp phu ̣ nữ trong viê ̣c giữ gìn, phát huy và xây
dựng phẩ m chấ t, đa ̣o đức tố t đep̣ của phu ̣ nữ Viêṭ Nam. Công đoàn các cấp tổ
chức các hoạt động tuyên truyền Đề án với nhiều nội dung thiết thực, có ý nghĩa
như: Hô ̣i thi “Nấ u ăn giỏi trong giới nữ trong nữ công nhân viên chức lao động
toàn ngành”; “Tài năng nữ cán bộ giáo viên, nhân viên”; “Phụ nữ tài năng
duyên dáng”; “Đẹp mãi tuổi 40” trong đội ngũ giáo viên, công nhân viên của
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ngành với sự tham gia của 12.750 nữ cán bộ, đoàn viên công nhân viên lao
động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài phát thanh - Truyền
hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Mái ấm gia đình” phát sóng vào mỗi sáng chủ
nhật hàng tuần, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ
Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên
truyền Luật hôn nhân gia đình, Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia
đình. Tỉnh Đoàn Thanh niên mở chuyên mục tuyên truyền Đề án trên website,
phát hành 9.000 cuốn bản tin tuổi trẻ Bình Thuận đến 100% các cơ sở đoàn. Các
cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh tổ chức hơn 2.190 buổi tuyên truyền, giáo dục thu
hút hơn 184.200 lượt nữ đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức tọa đàm, hội
thảo về triển khai thực hiện việc xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong
thời đại mới với chủ đề “Tâm trong, Trí sáng và Hoài bão lớn”; các cơ sở đoàn
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội
dung Đề án nhân các ngày hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Thanh
niên tình nguyện”… thu hút hơn 50.564 đoàn viên thanh niên tham gia. Đô ̣i
tuyên truyề n thanh niên đã lồ ng ghép tuyên truyề n nô ̣i dung Đề án bằ ng hiǹ h
thức sân khấ u hóa và phát tờ rơi. Thành lập 165 câu lạc bộ thanh niên tại các cơ
sở: Như câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ tìm
hiểu pháp luật… Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức xây dựng mô hình “Tổ phụ
nữ tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam” tại 10 xã,
phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố với 500 tuyên truyền viên các
chi hội. Các hoạt động chủ yếu là tập huấn, tọa đàm, gắn pano, tài liệu tờ rơi,
sân khấu hóa, truyền thanh trên loa của xã nhằm tuyên truyền Đề án đến đông
đảo hội viên phụ nữ. Bên cạnh việc thực hiện các mô hình điểm, các cấp Hội tổ
chức hoạt động với nhiều hình thức mới, sáng tạo như giao lưu gương điển hình
phụ nữ tiêu biểu về rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang”, tổ chức Hô ̣i thi “Chủ ti ̣ch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở
giỏi” lầ n thứ V cấ p tin
̣ Hô ̣i Liên
̉ h lồ ng ghép các nô ̣i dung của Đề án để Chủ tich
hiệp phụ nữ các cấ p tìm hiể u, quán triê ̣t và xây dựng các nô ̣i dung bài thuyế t
triǹ h về phẩ m chấ t đa ̣o đức phu ̣ nữ Viê ̣t Nam hiê ̣n nay; tổ chức Hội thi tuyên
truyền các Luật liên quan đến phụ nữ bằng hình thức sân khấu hóa; Hội thi “Phụ
nữ Lực lượng vũ trang giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Hội trại “Phụ nữ 8/3”, thi
biểu diễn thời trang, tổ chức giải bóng chuyền nữ, trao giải “Hoa mai vàng” cho
phụ nữ tiêu biểu vượt khó nuôi con thành đạt… thu hút trên 212.406 hội viên,
phụ nữ tham gia. Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh nhân bản 7.415 cuốn “Sổ tay tuyên
truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất
nước”, 12.600 tờ gấp, 284 tấm cờ phướn cung cấp đến cơ sở làm tài liệu sinh
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hoạt, tuyên truyền, cung cấp 150 đĩa DVD phim thông điệp “Những đóa sen
hồng” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát hành; cấp phát 65
cuốn tài liệu báo cáo viên tuyên truyền Đề án cho thành viên Ban Chỉ đạo Đề án
cấ p tin̉ h và huyê ̣n, nhân bản 138 bô ̣ điã CD “Gõ cửa bình yên” do Trung ương
Hô ̣i phố i hơ ̣p với Đài tiế ng nói Viêṭ Nam phát hành 11 câu chuyê ̣n truyề n thanh
về phòng, chố ng tô ̣i pha ̣m, ma túy và quản lý, giáo du ̣c con em trong gia điǹ h
không pha ̣m tô ̣i và tê ̣ na ̣n xã hô ̣i tuyên truyề n trên các phương tiện thông tin đa ̣i
chúng và sinh hoa ̣t ta ̣i các chi, tổ Hô ̣i phu ̣ nữ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
biên soa ̣n, phát hành 400 điã VCD, DVD có nô ̣i dung tuyên truyề n, giáo du ̣c
phẩ m chấ t, đa ̣o đức phu ̣ nữ Viêṭ Nam thời kỳ đẩ y ma ̣nh công nghiêp̣ hóa, hiêṇ
đa ̣i hóa đấ t nước; phố i hơ ̣p in ấ n 568 tấ m cờ phướn tuyên truyề n Đề án và 2.000
tờ tài liệu tuyên truyền. Liên đoàn Lao động tỉnh nhân bản 30 điã CD, 2.000 tờ
gấ p có nội dung về 4 phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang”, 3.000 cuố n Sổ tay tuyên truyề n nô ̣i dung Đề án; 50 cuố n
sách “Trường ca về thời chố ng Mỹ” ca ngơ ̣i những tấ m gương anh dũng của các
nữ anh hùng dân tô ̣c đế n Ban nữ công công đoàn các cấ p và mô ̣t số doanh
nghiê ̣p có đông lao đô ̣ng nữ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo
dục về phẩm chất đạo đức cho hội viên phụ nữ chưa sâu rộng, nhất là vùng ven
biển, vùng sâu, vùng xa. Nội dung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, phẩm
chất đạo đức chưa thường xuyên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn
hạn chế về kỹ năng tuyên truyền. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình ở một số
nơi chưa chú trọng ở vùng trọng đúng mức. Các hoạt động tuyên truyền Đề án
còn lồng ghép nên hiệu quả chưa rõ nét.
III. Kết quả bước đầu qua 02 năm (2013 – 2015) triển khai thực hiện
Đề án 1090.
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án “Quy hoạch, đào tạo, sử
dụng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cán bộ phụ trách
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đến năm 2017” (sau đây
gọi tắt là Đề án 1090) các cấp, các ngành đã khẩn trương tổ chức quán triệt, xây
dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Sau 02 năm thực hiện Đề án đã
đạt được một số kết quả bước đầu:
- Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, Đội được thực hiện bảo đảm đúng
quy trình. Qua 02 năm thực hiện Đề án 1090, hầu hết cán bộ Đoàn các cấp có
trình độ, năng lực và triển vọng phát triển đều được các cấp ủy quan tâm quy
hoạch vào cấp ủy và chỉ đạo các ban ngành, địa phương quy hoạch vào các vị
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trí, chức danh chủ chốt, tạo cơ sở thực hiện luân chuyển khi cần thiết. Đối với
công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt ở các cấp bộ Đoàn, hàng năm, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn đều tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Thường trực và
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đối tượng, nguyên tắc, quy trình, thủ tục rà
soát bổ sung quy hoạch đều được thực hiện bảo đảm theo quy định. Đồng thời,
đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện và cơ sở Đoàn thực hiện công tác quy hoạch, rà
soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo đúng quy trình; đến cuối năm 2015, đã
có 76,5% Đoàn cấp huyện, 50,4% cơ sở Đoàn (trừ các đơn vị lực lượng vũ
trang) thực hiện đảm bảo công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch.
Riêng ở cấp chi đoàn thôn, khu phố, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo việc rà
soát nguồn theo hàng quý để đảm bảo cho củng cố hoạt động của chi đoàn. Đối
với quy hoạch chức danh Tổng phụ trách đội, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và có văn
bản gửi ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo thực
hiện; đến nay, hầu hết các huyện và nhiều trường đã xây dựng kế hoạch, hướng
dẫn và thực hiện được công tác quy hoạch.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Đội tiếp tục được
quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và
hơn 95% cán bộ Đoàn cơ sở đều bảo đảm về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
theo Quy chế cán bộ Đoàn và Quy định 312 – QĐ/TU ngày 10/6/2011 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Từ năm 2014 đến nay, từ tỉnh đến cơ sở có 222 cán bộ
Đoàn, Đội được quan tâm, tạo điều kiện cử tham gia đào tạo về trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, 664 đồng chí tham gia đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, theo phân
cấp, Trường chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phụ trách
tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh, cấp huyện, Đoàn thanh niên
phối hợp về nội dung, chương trình; việc tổ chức lớp tập huấn đều đảm bảo trên
cơ sở nhu cầu, số lượng lớp đăng ký của tổ chức Đoàn. Đối với cán bộ Đoàn,
Hội cấp cơ sở; trong năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường
Chính trị tỉnh tổ chức được 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh vận cho
82 cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn, với thời gian 01 tháng; phối hợp với Sở
Nội vụ tạo điều kiện cho 17 cán bộ Đoàn cơ sở tham gia lớp đào tạo đại học hệ
vừa học, vừa làm, chuyên ngành Luật. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi
dưỡng chính trị các huyện còn tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho Đội ngũ
cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở; các cấp bộ Đoàn, Đội theo chức năng, nhiệm
vụ, điều kiện thực tế đã chủ động tổ chức nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn
về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội các cấp. Ngoài ra, các cấp

10
ủy, địa phương, đơn vị còn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham
gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác do các cấp,
các ngành tổ chức.
- Công tác đánh giá, sử dụng cán bộ Đoàn, Đội được thực hiện nghiêm
túc theo phân cấp quản lý cán bộ. Việc đánh giá cán bộ Đoàn các cấp được thực
hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, đảm bảo quy trình quy định; đánh giá
đúng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ
chức kỷ luật và triển vọng phát triển của từng cán bộ Đoàn; một số thiếu sót,
khuyết điểm đều được các cấp ủy gợi ý kiểm điểm sâu để làm rõ; từ đó, cán bộ
Đoàn được xếp loại theo đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với
cán bộ Đội, đặc biệt là đội ngũ Tổng phụ trách Đội được đánh giá đảm bảo theo
quy trình, hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Những cán bộ Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chiều hướng triển vọng
phát triển đều được các cấp ủy, cơ quan, địa phương quan tâm đưa vào diện quy
hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý, các vị trí công tác phù hợp; nhất
là được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cán bộ
Đoàn hết tuổi tham gia công tác Đoàn hầu hết được bố trí, luân chuyển sang các
vị trí công tác khác đảm bảo với sở trường và điều kiện phát huy năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách đang công tác ở cấp tỉnh,
cấp huyện, cơ sở được thực hiện đảm bảo theo quy định, hầu hết đều được bố trí
ở các vị trí công tác chuyên môn phù hợp, qua thực tiễn đều phát huy được năng
lực, uy tín trong đoàn kết, tập hợp thanh niên. Công tác luân chuyển cán bộ
Đoàn chuyên trách thuộc diện quy hoạch để đào tạo kinh nghiệm thực tiễn, bước
đầu thực hiện được ở cấp tỉnh.
Công tác bố trí giáo viên làm Tổng phụ trách Đội lớn tuổi sang làm công
tác quản lý, giảng dạy chuyên môn phù hợp với năng lực, nguyện vọng được tập
trung chỉ đạo và bước đầu đạt kết quả, đã có 61/123 giáo viên Tổng phụ trách
đội lớn tuổi được bố trí công tác phù hợp.
- Chính sách cán bộ Đoàn, Đội được quan tâm thực hiện đúng quy định.
Đến nay, 100% cán bộ Đoàn, Đội trong trường học đều được hưởng chế độ theo
quy định; các trường hợp cán bộ Đoàn được cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng,
luân chuyển đều được quan tâm giải quyết chế độ đảm bảo theo các chính sách
của Trung ương, của tỉnh; cán bộ Đoàn là nữ, cán bộ Đoàn là người dân tộc
thiểu số cơ bản đảm bảo theo các chính sách đặc thù. Ngoài ra, các cấp ủy, chính
quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, kính phí để các cấp bộ
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Đoàn, Đội tổ chức hoạt động phong trào hàng năm; tạo điều kiện trong chính
sách vay vốn theo nguồn 120 của Trung ương Đoàn và nguồn vốn Ngân hàng
chính sách, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn,...
Tuy nhiên, một số ít cấp ủy địa phương, đơn vị chưa quan tâm xây dựng
kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt
của Đoàn hoặc chỉ đạo, phê duyệt quy hoạch cán bộ Đoàn ở một số nơi chưa
đảm bảo quy định và sát với thực tiễn tình hình cán bộ tại địa phương, đơn vị;
chưa quan tâm đúng mức đến chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch ở các ban,
ngành, địa phương đối với cán bộ Đoàn sắp hết tuổi tham gia công tác Đoàn.
Việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ Đoàn ở một số địa phương, đơn vị còn
chậm. Việc luân chuyển cán bộ Đoàn trong diện quy hoạch các chức danh chủ
chốt để đào tạo thực tiễn chỉ mới thực hiện được ở cấp tỉnh, số lượng còn hạn
chế. Công tác bố trí cán bộ phụ trách Đội lớn tuổi sang công tác khác ở một số
trường học còn lúng túng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ Đoàn có
lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp tham mưu triển
khai thực hiện Đề án giữa ban tổ chức cấp ủy, đoàn thanh niên với các cơ quan
chức năng chưa thật sự đồng bộ. Việc tham mưu đề xuất các chế độ chính sách
đối với cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở có việc còn hạn chế.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng tại T78;
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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