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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014

------

Ngày 08/5/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi
làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết
quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014. Cùng dự buổi làm việc
có đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trưởng các phòng, ban
trực thuộc. Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư
Tỉnh ủy đã kết luận:

1. Trong năm 2013 và quý I/2014; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đạt
nhiều kết quả, nổi rõ là: Đã thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp nhân dân,
thực sự là liên minh chính trị vững chắc, động viên, khuyến khích các tầng lớp
nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hành động cách
mạng. Công tác đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước
ngoài được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình
hay, sáng tạo trong phong trào vận động quần chúng; qua đó, củng cố vững chắc
hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh quần chúng để cùng chung sức
tham gia xây dựng tỉnh nhà, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thống nhất với những hạn chế, yếu kém
đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nêu ra; nổi
lên một số vấn đề: Chất lượng hoạt động của tổ chức Mặt trận ở cơ sở một số nơi
còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân cùng với
Đảng, chính quyền trong thực hiện các phong trào thi đua xây dựng quê hương;
việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp dân để đề xuất với cấp ủy,
chính quyền giải quyết chưa được thực hiện thường xuyên; việc phối hợp để tạo
sức mạnh tổng hợp giữa các đoàn thể, hội quần chúng nhân dân là thành viên của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chưa rõ nét.
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2. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau:

Yêu cầu đặt ra là phải làm sao cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể các
cấp nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trị, tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của
việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà trong đó tổ chức Mặt trận giữ
vị trí trung tâm. 

Theo đó, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1- Chỉ đạo tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của
tổ chức Mặt trận các cấp, tiếp tục hướng về cơ sở nhiều hơn để tập hợp các
tầng lớp nhân dân; quá trình đó, cần hết sức chú ý củng cố, kiện toàn và nâng
cao năng lực hoạt động của tổ chức Mặt trận Tổ quốc ở cở sở, nhất là vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa. Chú ý nâng
cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận ở các cấp, sao cho đội ngũ này hoạt
động và làm việc thực sự có hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình trong dân,
cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác dân vận.

2.2- Có biện pháp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các tổ chức
thành viên, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có sức mạnh tổng hợp để triển khai thực
hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, nhất là phối hợp trong công tác tham
mưu cấp ủy, chính quyền nắm bắt và giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng
của quần chúng nhân dân, tạo động lực cho phát triển.

2.3- Phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp, tổ chức cho các tầng lớp nhân
dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng;
chú ý tiếp tục thực hiện tốt 03 cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
gắn với các phong trào thi đua tỉnh đã phát động, nhất là phong trào thi đua
“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua làm
thủy lợi nhỏ, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.   

2.4- Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề
ra. Trong đó, chú ý chuyển hóa những định hướng của Trung ương, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và tình hình thực tiễn của tỉnh vào các nội
dung của Đại hội.

2.5- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số
217-QĐ/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
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ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị -
xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo
hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tinh ủy; cần chú ý chọn việc
phù hợp, vừa sức, vừa tầm, được nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, góp
ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền; tạo sự thống nhất giữa các đoàn thể
trong tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền. Đồng thời, chú ý tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để
cung cấp và tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt, giải quyết kịp
thời cho nhân dân.

2.6- Làm tốt hơn nữa công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn các
nguồn  quỹ  vận  động,  không  để  xảy  ra  tình  trạng  thất  thoát,  tham ô,  tham
nhũng, dùng sai mục đích các nguồn quỹ này; quá trình đó, cần chú ý thường
xuyên kiểm tra, giám sát các nguồn quỹ mà tổ chức Mặt trận các cấp đang
quản lý, sử dụng.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biết, triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;    
- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
   Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG   

(đã ký và đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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