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PHỤ LỤC 01 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37   /QĐ-UBND ngày  05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội 05 đề án, quy hoạch, 

chính sách của tỉnh. 

2. Tổ chức hội thảo khoa học: 10 chuyên đề (giao cho Liên hiệp hội chủ 

động chọn các chuyên đề khoa học và phối hợp với các sở, ngành, các hội 

thành viên triển khai thực hiện). 

3. Thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ: 

3.1. Tổ chức 05 lớp tập huấn phổ biến các giải pháp hữu ích trong Hội 

thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 

3.2. Duy trì trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội. 

4. Hoạt động Câu lạc bộ trí thức: 

4.1. Tổ chức 01 hội nghị gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy và trí thức tỉnh. 

4.2. Sinh hoạt 02 chuyên đề cho đội ngũ trí thức. 

5. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức xét chọn và Lễ tôn vinh “Trí thức 

tiêu biểu về khoa học công nghệ” tỉnh Bình Thuận lần thứ IV. 

6. Tuyên truyền, phổ biến và tiếp nhận các giải pháp tham gia dự thi và 

tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 (2022 - 2023); tổ chức cho các 

tác giả đạt giải Hội thi toàn quốc tham dự Lễ tổng kết Hội thi toàn quốc. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận 100 mô hình, sản phẩm dự thi và 

tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình 

Thuận lần thứ 16 (2022 - 2023); tổ chức cho các tác giả đạt giải Cuộc thi toàn 

quốc tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi toàn quốc. 

8. Tham dự các hội nghị, hội thảo cấp khu vực/toàn quốc do Liên hiệp 

hội Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tổ chức: 09 hội nghị/hội 

thảo./. 
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PHỤ LỤC 02 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37   /QĐ-UBND ngày  05 /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Vận động thành lập mới 10 hợp tác xã.  

2. Tổ chức 15 lớp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước về kinh tế thị trường cho cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên hợp 

tác xã và Nhân dân (người không hưởng lương). Số lượng: 50 người/lớp; thời 

gian: 02 ngày/lớp. 

3. Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, 

thành viên, người lao động làm việc tại các hợp tác xã (người không hưởng 

lương). Số lượng: 40 người. Thời gian 03 ngày. 

4. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 

2023. Số lượng: 02 hội nghị, 120 người/hội nghị, thời gian 01 ngày/hội nghị. 

5. Tổ chức cho các hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại 

năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Số lượng: 02 đợt/năm. 

6. Tổ chức cho các hợp tác xã tham gia chương trình xúc tiến thương 

mại, kết nối cung - cầu, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại các tỉnh, thành trong 

cả nước. Số lượng: 03 đợt tại 03 khu vực. 

7. Tổ chức Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh Bình Thuận (1993 - 2023). 

8. Tổ chức 02 hội nghị chuyên đề về giải pháp phát triển kinh tế tập thể 

trong giai đoạn hiện nay gắn với chuyển đổi số cho hợp tác xã. 

9. Tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với các huyện, thị xã, 

thành phố về triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị 

lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

10. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thu hút 10 cán bộ trẻ về làm 

việc tại các hợp tác xã theo Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021. 

11. Xây dựng cẩm nang hướng dẫn hoạt động của mô hình hợp tác xã 

kiểu mới. 



12. Tham mưu đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình hoạt động của hợp tác xã. 

13. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các hợp tác xã theo Tiêu chí 13 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 

2025./.  
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PHỤ LỤC 03 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   37   /QĐ-UBND ngày    05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Công tác vận động trợ giúp xã hội: Vận động trợ giúp thường xuyên 

và tổ chức cứu trợ đột xuất cho người nghèo, đối tượng khuyết tật, nạn nhân 

chất độc da cam, nạn nhân bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 

các công trình nhân đạo…. 

2. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Tổ chức khám bệnh, cấp 

thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; vận động kinh 

phí điều trị bệnh cho người nghèo, người khuyết tật, hỗ trợ các suất ăn miễn 

phí cho bệnh nhân nghèo… 

3. Công tác vận động hiến máu tình nguyện:  

3.1. Vận động hiến máu tình nguyện đạt 4.000 đơn vị máu, đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các Bệnh viện 

trong tỉnh. 

3.2. Tham dự khai mạc và tổng kết Chương trình Hành trình đỏ toàn quốc. 

3.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng Ngày toàn dân 

hiến máu tình nguyện (7/4). 

3.4. Tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện nhân Ngày 

Quốc tế người hiến máu (14/6). 

3.5. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2022. 

3.6. Đi dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6) toàn quốc tại 

Hà Nội. 

4. Tổ chức Chương trình Tết Nhân ái năm 2023. 

5. Tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo 2023. 

6. Tổ chức giao ban Cụm thi đua Miền Đông Nam Bộ sơ kết 6 tháng 

đầu năm 2023 do Bình Thuận đăng cai và dự giao ban Cụm thi đua Miền 

Đông Nam Bộ tổng kết hoạt động năm 2023 tại Bình Dương. 

7. Tham dự họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 



8. Tổ chức Hội thi sơ, cấp cứu tỉnh Bình Thuận lần thứ 2, năm 2023 

nhân Ngày sơ, cấp cứu thế giới. 

9. Tổ chức 01 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội 

cấp huyện và cơ sở. 

10. Tổ chức 05 lớp sơ cấp cứu cho tình nguyện viên, thanh thiếu niên 

trường học. 

11. Tổ chức 04 lớp tập huấn công tác ứng phó thiên tai, thảm họa cho 

tình nguyện viên Chữ thập đỏ. 

12. Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác truyền thông về vận động hiến 

máu, hiến mô, hiến tạng và bộ phận cơ thể người cho tình nguyện viên Chữ 

thập đỏ. 

13. Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ hội các cấp. 

14. Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ hội 

cơ sở và tình nguyện viên Chữ thập đỏ. 

15. Tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình chợ nhân đạo tại tỉnh Lâm 

Đồng và mô hình huấn luyện sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non tại Đà 

Nẵng./. 
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PHỤ LỤC 04 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37  /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức 05 hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các 

nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện luật, các chính sách trợ cấp xã hội 

của Người cao tuổi, công tác giám sát thi hành luật đảm bảo cho Người cao 

tuổi đủ tiêu chuẩn được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ theo 

quy định của luật. 

2. Khảo sát lập danh sách Người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi gửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để lập dự toán chi chúc thọ, mừng thọ đảm 

bảo đúng đối tượng và định mức quy định; đồng thời, giám sát thực hiện tốt 

nhiệm vụ này. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch chúc thọ, mừng thọ, thăm tặng quà cho Người 

cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết trong năm. 

3. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân rộng và các mảng hoạt 

động chuyên môn cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau 

giai đoạn đến năm 2025 và Kế hoạch số 2334/KH-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND tỉnh về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

4. Tổ chức vận động và phối hợp thực hiện chương trình “Mắt sáng cho 

Người cao tuổi”; tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt và mổ mắt miễn phí 

cho hội viên và Người cao tuổi nghèo, Người cao tuổi thuộc gia đình chính 

sách, Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện “Quyền 

được nhìn” theo công ước của Liên Hiệp Quốc, chủ trương của Chính phủ và 

UBND tỉnh. 

5. Tổ chức Kỷ niệm 82 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam gắn với 

tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp tỉnh; cử 

đại biểu dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc 

năm 2023. 



6. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Người cao tuổi trong “Tháng hành 

động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 theo Quyết định số 544/QĐ-

TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh; 

tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); phối hợp 

với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao Người cao tuổi Bình 

Thuận năm 2023 theo chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch với Hội Người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2022 - 2026./. 
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PHỤ LỤC 05 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Luật gia tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37    /QĐ-UBND ngày  05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân tại 

30 xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ và Kế hoạch số 1787/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức học tập pháp luật và thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tuyên truyền pháp 

luật, hỗ trợ pháp lý cho can phạm, phạm nhân các nhà tạm giữ, tạm giam công 

an: 15 đợt. 

3. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, các đối tượng 

chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế khác: 50 vụ việc. 

4. Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo yêu cầu của 

UBND tỉnh, các ban ngành và địa phương: 20 vụ/năm. 

5. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tập trung xây dựng 

và phát triển mô hình xã hội hóa ở cơ sở. 

6. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu kiện 

hành chính khi có vụ khởi kiện của công dân ra tòa án. Hội Luật gia tỉnh cử 

Luật sư - Cộng tác viên và mời Luật sư tham gia tranh tụng tại tòa án: 50 vụ. 

7. Mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội về tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phát triển tổ 

chức hội cơ sở. 

8. Tham gia góp ý các dự án luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

9. Triển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên cơ sở năm 2023” trên địa bàn tỉnh: Tổ chức 02 lớp. 

10. Tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh. 



11. Tổ chức tổng kết Cụm thi đua số 4 (các tỉnh, thành phố miền Đông 

Nam Bộ) theo Quyết định số 119/QĐ-HLGVN ngày 18/7/2022. 

12. Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(09/11); nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật./. 
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PHỤ LỤC 06 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   37  /QĐ-UBND ngày    05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Thực hiện xuất bản Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận năm 2023, phát 

hành và chi nhuận bút 6 số/năm. 

2. Tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận khóa VII, 

nhiệm kỳ (2023 - 2028). 

3. Tổ chức trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình 

Thuận lần thứ VI./. 
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PHỤ LỤC 07 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Đông y tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    37  /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 02/10/2008 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 24-CT/TW về phát triển “Nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt 

Nam trong tình hình mới”; cập nhật các văn bản mới của Hội Đông y Việt 

Nam, Bộ Y tế chuyển hội cấp huyện báo cáo cho hội viên. 

2. Tổ chức phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trường Trung 

cấp Tây Sài Gòn, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Hội 

Đông y Việt Nam, Cục Quản lý y, dược cổ truyền - Bộ Y tế… mời báo cáo 

viên chuyên ngành Y học cổ truyền bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán 

bộ, hội viên, lương y, lương dược của 10 huyện, thị, thành hội theo chủ 

trương của Trung ương Hội và Bộ Y tế. Số lượng tham gia: 180 cán bộ hội 

viên/2 đợt/năm. 

3. Phát hành Thông tin Đông y Bình Thuận: Số lượng 1.000 quyển/02 

đợt/năm. 

4. Tổ chức hội thảo báo cáo chuyên đề: Tăng cường phòng, chống Hội 

chứng đau nhức cơ, xương, khớp; chứng Hư nhược (suy dinh dưỡng) bằng 

các phương pháp y học cổ truyền có chọn lọc bài thuốc cổ truyền, phương 

pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh cho cán bộ, hội viên, lương y, lương dược của 10 huyện, thị, thành 

hội theo hướng dẫn của Hội Đông y Việt Nam và Bộ Y tế. Số lượng tham gia: 

220 hội viên. 

5. Tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Đông y tỉnh Bình Thuận 

(1983 - 2023)./. 
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PHỤ LỤC 08 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   37  /QĐ-UBND ngày    05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội 

học; tổ chức nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội phù hợp với thực 

tiễn triển khai ở các địa phương trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3589/KH-

UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng (nghiên cứu đổi mới mô hình trung tâm học tập 

cộng đồng hoạt động hiệu quả và tổ chức thí điểm để triển khai nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh). Vận động hội viên, Nhân dân tham gia học tập tại các trung tâm 

học tập cộng đồng đạt 150.000 lượt người/năm. 

3. Tổ chức hướng dẫn việc đăng ký các danh hiệu học tập và tổ chức 

kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện và sơ kết giữa kỳ các mô hình 

“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học 

tập” theo Kế hoạch số 1564/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. 

4. Tổ chức việc đăng ký xây dựng mô hình công dân học tập và tổ chức 

kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức hội thảo chuyên đề về 

xây dựng mô hình “Công dân học tập”, để chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục 

khó khăn và đánh giá, xếp loại, công nhận danh hiệu công dân học tập theo 

Kế hoạch số 2674/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

5. Vận động Quỹ Khuyến học, bao gồm cả nguồn “Tiếp bước cho em 

đến trường” ở 3 cấp hội; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 

cấp hội. 

6. Tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học tạo nên 

phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua 

việc xây dựng danh hiệu các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh. Rà soát củng 



cố, thành lập các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, các đoàn thể, doanh 

nghiệp, trường học, bệnh viện và trong lực lượng vũ trang; phấn đấu mỗi đơn 

vị cấp huyện, cấp tỉnh đều có ban khuyến học làm nòng cốt tham mưu xây 

dựng đơn vị học tập theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

7. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị Hội Khuyến học các tỉnh, 

thành Miền Đông Nam bộ. Tham dự các hội nghị tổng kết, tập huấn của 

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam./. 
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PHỤ LỤC 09 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37  /QĐ-UBND ngày   05    /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Phối hợp các cơ quan chức năng (Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tỉnh đoàn) tổ chức xác minh, thẩm định hồ sơ của Cựu Thanh 

niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến để tiếp tục giải 

quyết chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. 

2. Vận động kinh phí xây 05 nhà cho hội viên đang khó khăn về nhà ở, 

nhà dột nát; vận động 100 phần quà tặng cho những hội viên ốm đau, già yếu, 

cô đơn. 

3. Khảo sát các mô hình làm kinh tế điển hình của Cựu Thanh niên 

xung phong; vận động 50 hội viên Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế 

giỏi tham gia Câu lạc bộ Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi của 

Tỉnh hội; nhân rộng Quỹ Nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội để giúp hội 

viên làm kinh tế thoát nghèo, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh 

nghiệm trong nội bộ Câu lạc bộ về sản xuất, kinh doanh. 

4. Phối hợp tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ Thanh niên xung phong hy 

sinh trên các chiến trường. Số lượng: 03 liệt sĩ. 

5. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023./. 
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PHỤ LỤC 10 

nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Người mù tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   37    /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức 01 đến 02 lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi 

dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp hội. 

2. Tiếp tục tổ chức đưa các cháu mù đi học hòa nhập tại các trường phổ 

thông trong tỉnh; vận động hội viên, người mù trong tỉnh tham gia học bổ túc 

văn hóa (chữ Braille), tin học và các nghề phù hợp với người mù (tổ chức tại 

Tỉnh hội). 

3. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước 

ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm và tiền mặt trao trực tiếp cho người mù trong 

tỉnh; xây dựng nhà tình thương cho hội viên, người mù có hoàn cảnh khó 

khăn, chưa có nhà ở. 

4. Tổ chức dạy 01 lớp xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền cơ bản cho hội 

viên, người mù. Số lượng tham gia: 10-15 người. 

5. Tổ chức dạy 01 lớp “Xóa mù - Chống tái mù và Thay đổi các ký tự, 

ký hiệu mới của chữ Braille” cho hội viên, người mù theo chương trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng tham gia: 10-15 người./. 
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PHỤ LỤC 11 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37  /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

1. Tiếp tục triển khai quán triệt Chương trình hành động số 36-CTr/TU, 

ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, 

ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư 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. Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Kế hoạch số 2970/KH-

UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 

2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/Dioxin sau chiến 

tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Bình Thuận. 

2. Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh 

lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn 

nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam lần thứ V tại Hà Nội. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua “Vì 

nạn nhân chất độc da cam” hướng tới Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/Dioxin tỉnh lần thứ V và kỷ nhiệm 20 năm ngày thành lập hội; thành lập 

Trang thông tin điện tử Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; đẩy mạnh 

xã hội hóa vận động nguồn lực “Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam”. 

4. Tổ chức hội thảo về Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin với truyền 

thống 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ./. 
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PHỤ LỤC 12 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Nhà báo tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37   /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Hoàn thành các bước chấm giải, tổ chức tổng kết và trao thưởng Giải 

Báo chí Bình Thuận lần thứ XI - năm 2022 vào dịp 21/6/2023; tiếp tục phát 

động Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ XII - năm 2023. 

2. Tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng hoặc hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ 

báo chí (1 lớp cho báo viết, 1 lớp cho phát thanh, truyền hình) với chủ đề 

thiết thực. 

3. Xuất bản 02 số đặc san Người Làm báo Bình Thuận vào dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 và Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); 

phấn đấu nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức. 

4. Tổ chức 02 đoàn (hội viên, nhà báo) đi sáng tác báo chí chất lượng 

cao trong và ngoài tỉnh./. 
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PHỤ LỤC 13 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37  /QĐ-UBND ngày    05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh)  

 

1. Tuyên truyền Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em: 15.000 lượt người. 

2. Tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo trợ người 

khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em, các biện pháp bảo vệ trẻ em và kỹ năng 

vận động nguồn lực cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên các xã, 

phường, thị trấn. 

3. Tổ chức vận động nguồn lực và chương trình trợ giúp người khuyết 

tật và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./. 
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PHỤ LỤC 14 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Câu lạc bộ hưu trí tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37   /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức sinh hoạt định kỳ quý/lần đối với Câu lạc bộ Trung - Cao 

cấp trên địa bàn thành phố Phan Thiết và tham gia đầy đủ giao ban dư luận xã 

hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức để nắm và phản ánh những vấn đề nổi 

cộm về tư tưởng trong cán bộ hưu trí có liên quan đến sự lãnh dạo, chỉ đạo, 

quản lý của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền địa phương. 

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy triển khai phổ biến 

thời sự, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội đến đội ngũ cán bộ 

hưu trí và quần chúng Nhân dân (04 lần/năm) theo Kế hoạch 67-KH/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 
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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 15 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  37   /QĐ-UBND ngày   05   /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành 

niên, thanh niên tại các câu lạc bộ sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và các 

trường phổ thông trung học. 

2. Khám bệnh và làm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình miễn phí cho 10 xã 

vùng khó khăn, các xã có nhu cầu về: Khám phụ khoa, siêu âm, xét nghiệm 

phụ khoa, thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

3. Tập huấn, tư vấn nhóm đông, nhóm nhỏ cho phụ nữ tại các vùng có 

nhu cầu về kiến thức sức khỏe sinh sản, chăm sóc thai nghén. Số lượng: 10 

nhóm./. 
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PHỤ LỤC 16 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh  

tỉnh Bình Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   37   /QĐ-UBND ngày   05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ để làm 01 ngôi nhà cho 

Hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 

2. Tiếp tục phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tư vấn, hướng dẫn tiêu chuẩn, chế độ, chính sách 

cho 10 hội viên nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chưa được hưởng 

chính sách./. 

  



        ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH BÌNH THUẬN 
  

          

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 17 

Nhiệm vụ năm 2023 

Đơn vị: Hội Cựu quân nhân Quân đoàn II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37   /QĐ-UBND ngày   05  /01/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Tổ chức cho 50 cán bộ hội viên đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để thắp 

hương cho cán bộ chiến sĩ quân đoàn II đã hy sinh năm 1975./. 
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