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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý III năm 2014,
 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014

 -----

Ngày 29/9/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp 
giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý III năm 2014 và xác định nhiệm vụ 
trọng tâm quý IV năm 2014. Cùng dự họp có đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên và đại diện các Đảng ủy Công an tỉnh, Quân 
sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau khi nghe phát biểu của các thành viên dự 
họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III/2014 

Trong quý III/2014, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ 
trọng  tâm  theo  kết  luận  của  Thường  trực  Tỉnh  ủy  tại  Thông  báo  số  362-
TB/VPTU, ngày 30/6/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công 
tác Dân vận - Mặt trận quý III/2014. Nổi rõ là:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về 
“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 Bộ Chính trị về “Quy định 
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”(1); tham dự Hội nghị triển khai các 
Hướng dẫn, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định 
số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

2. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân và phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải 
quyết một số vụ việc khó khăn, bức xúc(2).
1(

(

) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai nội dung Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)  
trong tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2014 cho 113 chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận cấp xã. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 
tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt và triển khai đến ủy viên Ban chấp hành Đoàn cấp huyện;  07/18 đoàn cấp huyện đã 
xây dựng  kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện; 03/18 đơn vị xây dựng kế hoạch góp ý xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
2(

(

)  Như nắm tình hình việc đền bù cho 11 hộ trong dự án Hồ Đá Bạc xã Vĩnh Hảo; việc đánh mìn để thi công nhà 
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3. Đã chú ý triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ 
chức,  đổi  mới  nội  dung,  phương thức hoạt  động(3);  chú trọng phát  hiện,  bồi 
dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp(4). 

4. Chú ý triển khai các hoạt động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nhất là công tác phòng, chống các tệ nạn 
xã hội, an toàn giao thông ở nông thôn và tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị 
thành niên(5).

5. Tỉnh đoàn Thanh niên đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
Hội Liên hiệp Thanh niên, nhiệm kỳ 2014 – 2015 cấp huyện và cấp tỉnh.

6. Đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận chỉ đạo 
của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong 
tháng 5 và tháng 6/2014 đạt một số kết quả.

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hệ thống dân 
vận cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng đã làm tốt công 
tác tuyển quân, bảo đảm giao quân nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu và chất lượng; đặc 
biệt, đã có một số mô hình dân vận trong công tác này rất tốt, gắn với thực hiện tốt 
công tác kết nạp đoàn viên, đảng viên mới trước thời gian giao quân đạt kết quả.

8. Đã có những hoạt động rất thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, động viên, 
hỗ trợ việc đưa con em đến trường trong năm học 2014 – 2015.

máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 làm nứt vách nhiều nhà dân, huyện Tuy Phong; việc thí nghiệm bảo trì trạm biến áp 
chong đèn thanh long của công ty Điện lực không phù hợp với quy định; tiến độ thi công nâng cấp, mở rộng 
quốc lộ 1A chậm dẫn đến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; tình hình mất đoàn kết trong nội bộ tín đồ 
người Chăm ở khu phố Chăm (thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh)...
3(

(

) Trong quý, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thành lập mới 11 tổ chức cơ sở Đoàn, Hội (Đoàn Thanh niên 1,  
Cựu chiến binh 2, Liên đoàn Lao động 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2);  phát triển 4.723 đoàn viên, hội viên mới 
(Đoàn Thanh niên 1.391 đoàn viên, 62 hội viên; Hội Nông dân 1.019 hội viên; Hội Cựu chiến binh 204 hội viên;  
Hội Phụ nữ 756 hội viên; Liên đoàn Lao động 1.291 hội viên). Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác cho 602 cán bộ hội cơ sở (Hội Nông dân 02 lớp 286 đồng chí, Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 lớp cho 173 chị,  
Đoàn thanh niên 01 lớp 143 học viên). Xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, thăm và 
tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vơi tông tri giá trên 5,3 tỷ đông; trong đó, 
hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà trị giá 450 triệu đồng, đóng góp xây dựng công trình dân sinh trị giá gần 1,3 tỷ đồng. 
4(

(

) 9 tháng năm 2014, các đoàn thể đã giới thiệu 3.684 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 784 
đảng viên mới (Hội Liên hiệp Phụ nữ 29, Đoàn Thanh niên 482, Hội Nông dân 13, Hội Cựu Chiến binh 4, Liên 
đoàn lao động 256).
5(

(

) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng mô hình khu dân cư "Bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông" tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Tổ chức tọa đàm công tác phòng, chống ma túy, 
mại dâm, HIV/ADIS cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên tại thị trấn Liên Hương (Tuy Phong), 
thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình). Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 
2013 kết hợp với triển khai Kế hoạch 05/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông “Tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh tuyên truyền 
về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2014. Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức 180 đợt hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên, thu hút 
trên 12.976 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp các đoàn thể,  ngành liên quan , 
tham gia hòa giải có kết quả 92/157 vụ việc tranh chấp dân sự; nhận giáo dục cảm hóa 14 đối tượng vi phạm ra tù, quản lý 06 
đối tượng vi phạm; cung cấp nhiều nguồn tin giúp công an xử lý có hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp: Tổ chức sơ kết  mô 
hình điểm “3 trong 1” về an ninh trật tự ở 06 xã, phường; ra mắt và tập huấn mô hình "Tổ phụ nữ nòng cốt" thực hiện công tác 
phòng, chống ma túy, mại dâm tại phường Phước Hội (La Gi); phối hợp hòa giải 194 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, 
hôn nhân gia đình, mâu thuẫn gia đình, trong đó hòa giải thành 103 vụ. Nhận giáo dục 20 đối tượng thanh niên theo diện 
163. Cung cấp cho Công an 8 nguồn tin về an ninh trật tự. Thành lập mới 1 tổ “Tuyên truyền phòng chống ma túy vì sức  
khỏe gia đình và cộng đồng”/15 thành viên, 2 tổ “Phụ nữ với pháp luật”/42 thành viên. 
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II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2014

1. Nhiệm vụ chung
1.1- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  Hướng dẫn số 08-HD/TU, 

Quy định 1415-QĐ/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực 
hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị trong 
hệ thống tổ chức mình, bảo đảm đạt kết quả thiết thực; trước mắt làm tốt khâu 
quán triệt, tập huấn các nội dung của các hướng dẫn, quy định nêu trên để 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 
về việc tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền.

1.2- Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản 
chính sách, pháp luật mới cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nhất 
là nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

1.3- Tiếp tục phương châm chỉ đạo hướng các hoạt động về cơ sở, sát đoàn 
viên, hội viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những khó khăn, 
bức xúc, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để có biện pháp phối hợp giải 
quyết hoặc đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. 

1.4- Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá 05 năm (2011-2015) thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy 
chậm nhất cuối tháng 12/2014 để tổng hợp chung.  

1.5- Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Quyết định số 1094-QĐ/TU, ngày 24/12/2013 và các 
nhiệm vụ chuyên môn để có biện pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; đồng 
thời chủ động đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 
năm 2015, gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2014 để tập hợp, trình 
Thường trực Tỉnh ủy.  

1.6- Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng các hoạt động 
thiết thực nhân kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 
(15/10/1930 - 15/10/2014), 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt 
Nam, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

1.7- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và từng đoàn thể chính trị - xã hội 
chọn và đăng ký thực hiện một công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

1.8- Hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện, cơ sở tổ chức rà soát, đẩy mạnh việc 
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được phân công phụ trách; đánh 
giá chất lượng tổ chức cơ sở phục vụ việc lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới theo tiến độ quy định.

1.9- Tổ chức sơ kết 05 năm (2009 – 2014) thực hiện Kết luận số 62-
KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Công văn 1623-CV/TU, 
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ngày 05/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội bảo đảm đạt kết quả và thời gian quy định theo Kế hoạch số 
123-KH/TU, ngày 29/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Nhiệm vụ cụ thể 
Thống nhất với nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và từng đoàn thể chính trị  - xã hội nêu trong Báo cáo số 453-BC/BDVTU, 
ngày 26/9/2014 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng thời, bổ sung thêm 04 nhiệm 
vụ, như sau: 

2.1- Chú trọng hơn nữa công tác giới thiệu quần chúng, đoàn viên, hội viên 
ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bảo đảm chất lượng. Trên cơ sở đó, kiến nghị 
cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí, tiêu chuẩn kết nạp Đảng, nhất 
là tiêu chí về trình độ học vấn đối với đội ngũ nông dân, công nhân, người lao 
động trong các doanh nghiệp, trong lực lượng vũ trang… cho phù hợp. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn các 
đoàn thể chính trị - xã hội việc giới thiệu và theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu 
của đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú  giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

2.2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và từng đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh  khẩn trương xây dựng kế hoạch  tiến hành bình chọn, biểu dương, khen 
thưởng đoàn viên, hội viên tiêu biểu của tổ chức mình nhân dịp Kỷ niệm 40 
năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2015) và 40 
năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2015).Đồng thời, phát động phong trào thi đua, học tập và đuổi kịp các 
gương điển hình tiên tiến trong tổ chức mình; định kỳ hàng quý tổ chức sơ 
kết, rút kinh nghiệm công tác nhân rộng và biểu dương những cá nhân điển 
hình tiên tiến trên địa bàn. Có biện pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò của các 
bản tin trong việc nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 
tốt của đoàn viên, hội viên.

 2.3-  Đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức đánh giá, phân loại tổ 
chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, 
nhất là ở cơ sở, bảo đảm đúng thực chất, không chạy theo thành tích.  

2.4- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát, phản 
biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội tỉnh trong năm 2015; trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và từng đoàn thể chính trị - xã hội trong việc 
giám sát cùng cấp, bảo đảm không chồng chéo về nội dung và đối tượng giám 
sát, phản biện, đồng thời có hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện việc giám sát, 
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/

phản biện xã hội ở cấp mình.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./-     

              

Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu) 

Lê Tấn Lai
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