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VĂN PHÒNG

*
Số 414-TB/VPTU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 24 tháng 10  năm 2014

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

về việc kinh phí thực hiện các hoạt động không thường xuyên 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh trong những tháng cuối năm 2014 và năm 2015 
------

Ngày 17/9/2014, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì 
cuộc họp nghe và cho chủ trương về kinh phí thực hiện các hoạt động không 
thường xuyên trong năm 2015 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Cùng tham dự, có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Tài chính; các đồng chí 
Chủ tịch và Chánh Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 
Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh, Liên đoàn 
Lao động tỉnh; đồng chí Bí thư và Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh niên. 
Sau  khi  nghe  Ban  Dân  vận  Tỉnh  uỷ  báo  cáo  đề  xuất  tại  Tờ  trình  số  238-
TTr/BDVTU, ngày 15/8/2014 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 
đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ kết luận, chỉ đạo:

I- Về những hoạt động không thường xuyên trong những tháng cuối 
năm 2014

Đồng ý chủ trương để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn làm việc với Sở Tài 
chính cân đối kinh phí để tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn và Đoàn 
thanh niên cụm Miền Đông Nam Bộ tổ chức trong những tháng cuối năm 2014 
(không cấp bổ sung kinh phí) gồm:

- Tham gia Liên hoan Người thợ trẻ giỏi cụm năm 2014. 
- Tham gia Chương trình nghĩa tình biên giới, hoạt động tình nguyện gắn với 

thăm và chăm lo cho nhân dân, chiến sĩ các xã vùng biên giới tại tỉnh Tây Ninh và 
Bình Phước gắn với Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Tham gia hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 
11 năm 2014.

II- Về các hoạt động không thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015 được Thường trực Tỉnh 
ủy cho chủ trương tổ chức, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí

* Mục đích: Tạo ra tinh thần, động lực, cổ vũ đoàn viên, hội viên, quần 
chúng nhân dân thể hiện lòng yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ, giữ 
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gìn quốc phòng – an ninh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 
trong năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII; tăng cường đoàn kết đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức 
ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh tổ chức một số hoạt động không thường xuyên trong năm 
2015, như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1.1- Tổ chức Hội  nghị  tổng kết  05  năm (2010-2015)  Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tại tỉnh và dự hội 
nghị tổng kết ở Trung ương (sau khi có chủ trương của Trung ương).

1.2- Tổng kết 10 năm (2005-2015) hoạt động Thanh tra Nhân dân, giám 
sát đầu tư cộng đồng (sau khi có chủ trương của Trung ương).

1.3- Đưa đoàn chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu đi dự hội nghị Trung 
ương tổ chức.  

1.4- Họp mặt định kỳ chức sắc, người có uy tín và người tiêu biểu các dân 
tộc, tôn giáo 6 tháng/lần.  

1.5- Hoạt động tranh thủ các chức sắc tôn giáo dân tộc và các đối tượng 
tiêu biểu là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào dịp 
lễ, tết. 

1.6- Hoạt động của Hội đồng tư vấn trên lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật. 

1.7- Hoạt động của Hội đồng tư vấn trên lĩnh vực Dân tộc - Tôn giáo. 

1.8- Hỗ trợ các đại biểu đặc thù, người có uy tín, chức sắc dân tộc, tôn 
giáo dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ II, III.  

1.9- Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh.  

1.10- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu các giai cấp, 
tầng lớp nhân dân.  

1.11- Kinh phí chi khen thưởng những điển hình trong các phong trào thi 
đua trong hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

1.12- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)(1).

1(

(

) Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 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; Quyết định số 218-
QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
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2. Hội Nông dân tỉnh

2.1- Hội thi “Nhà nông đua tài” lần V.

2.2- Dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên 
tiến toàn quốc lần thứ IV.  

2.3- Dự Lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” tại Hà Nội nhân 
dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/2015.  

2.5- Dự Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 tại Hà Nội.

2.6- Tham dự hội thi “Tiếng hát đồng quê” và giải bóng chuyền “Bông 
lúa vàng” toàn quốc. 

2.7- Kinh phí cho đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia các cuộc họp do Trung ương 
Hội tổ chức theo quy chế. 

2.8- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015).  

2.9- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

3.1- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình điểm “Địa 
chỉ tin cậy tại cộng đồng” năm 2015. 

3.2- Đăng cai họp mặt cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Khu 6 lần thứ IV.

3.3- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015) cấp 
tỉnh và tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam tổ chức.

3.4- Kinh phí cho đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia các cuộc họp 
do Trung ương Hội tổ chức theo quy chế. 

3.5- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

3.6- Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo 
việc làm, giai đoạn 2010 – 2015”.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh

các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
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4.1- Tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong Công nhân viên 
chức – lao động tỉnh Bình Thuận lần thứ VII - Năm 2015.

4.2- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015).  

4.3- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

5. Tỉnh Đoàn Thanh niên

5.1- Tổ chức chương trình “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

5.2- Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2015.

5.3- Ra quân Tháng Thanh niên năm 2015. 

5.4- Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh và tham dự Đại hội Cháu 
ngoan Bác Hồ toàn quốc. 

5.5- Tham dự tuyên dương các giải thưởng: Kim Đồng, kiện tướng Kế hoạch 
nhỏ, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn. 

5.6- Liên hoan Thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Bình 
Thuận. Tham gia liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ II.  

5.7- Tham gia chương trình tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 
2015. 

5.8- Tham gia Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc.  

5.9- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015.

5.10- Tham gia Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng 
toàn quốc.  

5.11- Tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.   

5.12- Tổ chức Hội trại áo trắng lần thứ X năm 2015.

5.13- Hội trại Thanh niên xung kích năm 2015.  

5.14- Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. 

5.15- Liên hoan tiếng hát ba thế hệ lần thứ VII năm 2015. 

5.16- Tham gia Hội trại Nguyễn Chí Thanh tại tỉnh Tây Ninh.  

5.17- Tham dự liên hoan Thanh niên tiên tiến cụm miền Đông Nam bộ tại tỉnh 
Bình Phước.  

5.18- Đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi cụm miền Đông Nam bộ năm 2015.
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5.19- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận và tham gia 
Hội thi toàn quốc.

5.20- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015).  

5.21- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). 

6. Hội Cựu chiến binh tỉnh

6.1- In và phát hành bản tin Cựu Chiến binh. 

6.2- Tham dự hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ 
Chính trị  (khóa XI) tại Hà Nội.

6.3- Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm 
kỳ tại Hà Nội.

6.4- Tổ chức tổng kết 05 năm Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi cấp tỉnh.

6.5- Tham dự tập huấn công tác Tuyên giáo và sơ kết 02 năm Chương trình 
phối hợp giữa Trung ương Hội và Ủy ban An toàn giao thông tại Thừa Thiên Huế.

6.6- Tổ chức gặp mặt Cựu Chiến binh tiêu biểu nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày 
giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

6.7- Kinh phí triển khai và thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội và góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

III- Một số vấn đề khác
1.  Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, hội viên của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy 
tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh để bàn giải pháp thống nhất thực 
hiện, theo hướng chuyển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp của Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị  - xã hội tỉnh về cho 
Trường Chính trị.

2. Việc sửa chữa xe ô tô của Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và sửa chữa nhà làm việc của Hội Nông dân 
tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Các đoàn thể có báo cáo, đề xuất cụ thể, 
gửi Sở Tài chính để tập hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết 
theo thẩm quyền.
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3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh rà soát, báo cáo thực trạng, tiềm lực công nghệ thông tin, trang thiết bị văn 
phòng của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, giải quyết.

4. Riêng đối với kinh phí chỉnh lý tài liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
Việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo nguyên tắc là sử dụng kinh phí thường xuyên; 
tuy nhiên, do đây là tài liệu từ các nhiệm kỳ trước để lại, vì vậy, đề nghị Văn 
phòng Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý, sắp xếp lưu trữ, tài liệu theo quy 
định; Sở Tài chính nghiên cứu xem xét, có kế hoạch hỗ trợ kinh phí chỉnh lý tài 
liệu lưu trữ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

5. Đối với các hoạt động có liên quan đến các đề án, dự án, chương trình 
mục tiêu quốc gia, các chương trình (kế hoạch) liên tịch: Đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp 
với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí từ 
nguồn kinh phí chung để phối hợp thực hiện.

IV- Tổ chức thực hiện
Căn cứ nội dung các hoạt động không thường xuyên của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong năm 2015 đã 
được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh lập dự toán kinh phí cụ thể gửi Sở Tài chính để 
thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ 
để các Ban của Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan biết, tổ chức 
thực hiện./.

Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Sở Tài chính; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
   chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG   

                (đã ký, đóng dấu) 

Lê Tấn Lai

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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