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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình về 
tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận,

Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
------

Ngày 18/6/2014, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi
làm việc với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình về tình hình, kết quả công tác xây
dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm
2013 và 6 tháng đầu năm 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 vụ Huyện ủy, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội
huyện Bắc Bình. Sau khi nghe Thường trực Huyện ủy Bắc Bình báo cáo, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận:

1. Bắc Bình là một huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số,
kinh tế phát triển chậm, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; song
trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác
xây dựng đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện
đạt nhiều kết quả; nổi lên là: Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực
hơn, cấp uỷ Đảng ngày càng quan tâm đúng mức hơn việc nâng cao chất lượng
tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, luân
chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc
và đồng bào có đạo được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng ngày càng hiệu
quả, đã lãnh đạo khá sâu sát hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân,
vận động nhân dân tích cực ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, nhất là ủng hộ chủ trương và tự nguyện tham gia giải phóng
mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A; quá trình đó, đã có
nhiều tấm gương đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo được sự thúc
đẩy, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều
nỗ lực trong việc đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào ngày
càng hướng về cơ sở, tập trung về cơ sở, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp
đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; ngày càng có nhiều mô hình hay,
cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực.
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Bên cạnh những kết quả đạt được, thống nhất những hạn chế, khuyết điểm
Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu ra; trong đó, cần chú ý một số vấn đề: Tỷ lệ tổ
chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chưa cao, thấp hơn so với bình quân chung toàn tỉnh; việc đánh giá,
phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn bất cập; công tác phát triển đảng
viên và công tác xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực
Nhà nước còn nhiều khó khăn; các đoàn thể nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện
vọng của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở có việc chưa sát, chưa chặt chẽ.

2. Thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình quan
tâm một số vấn đề sau:

2.1- Quan tâm nhiều  hơn đến việc lãnh đạo thực hiện Chỉ  thị  số 03-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, sao cho ngày càng đi vào thực chất, tạo được sự chuyển
biến trong thực tiễn, có tác dụng thúc đẩy quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống,
tinh thần thái độ làm việc trong công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày
của đội ngũ cán bộ công chức. Quá trình đó, cần chú ý phát huy vai trò nêu
gương, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị gắn với khắc phục có kết quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm
điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; từ đó, thực hiện ngày
càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần hạn chế những điểm chưa
tốt trong đạo đức, lối sống, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, việc chấp hành giờ
giấc làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 2.2- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường
công tác chính trị - tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và thường xuyên
kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm; từng bước nâng cao chất lượng đảng
viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch,
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

2.3- Có giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn nữa trong việc phát triển đảng viên
mới ở những cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, ở địa bàn dân cư, vùng đồng
bào dân tộc, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời, chú ý
xây dựng tổ chức đảng ở những đơn vị có đảng viên nhưng chưa thành lập được
tổ chức đảng, chú ý trong các trường học, trạm y tế và trong các doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước.

2.4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của
huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường  đoàn
kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân gắn với việc tiếp tục
thực hiện tốt Đề án số 10-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khoá IX) về
khắc phục tình trạng nhà nước hóa trong hoạt động của tổ chức đoàn thể chính
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trị sao cho hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng thực chất hơn,
hiệu quả hơn, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân,
đoàn viên, hội viên; từ đó tổ chức các phong trào thi đua, tăng cường xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân
chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời,
tạo được sự chung sức, chung lòng trong nhân dân, cùng nhau tham gia giải
quyết có kết quả những vấn đề phức tạp, gìn giữ an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn huyện, thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng địa
phương ngày giàu mạnh. Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức
đoàn thể ở cơ sở gắn với củng cố những đơn vị yếu kém. 

Từ kết quả thu và kinh nghiệm  thu được trong công tác dân vận phục vụ
dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A, chú ý đúc rút những bài học về công tác
dân vận của Đảng để nhân rộng và chủ động thực hiện khi gặp những tình huống
tương tự.

2.5- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội tổ chức thực hiện tốt  Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-
QĐ/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; xây dựng
kế hoạch cụ thể, chú ý lựa chọn những vấn đề vừa sức, những vấn đề nhân dân
quan tâm để tham gia giám sát, phản biện xã hội cũng như lựa chọn những vấn
đề sát sườn đến việc Đảng lãnh đạo công tác dân vận để tham gia góp ý xây
dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch,
vững mạnh, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
quốc – an ninh trên địa bàn huyện.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:   
- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
   đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bắc Bình;
- 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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