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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về việc thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên – Vận xã, phường, thị trấn
------

Trong những năm qua, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, Khối Dân vận 
và Ban Tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong 
thực thi nhiệm vụ, góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động quần 
chúng nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của 
địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của 02 mô hình nói trên xuất hiện 
một số bất cập; công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở có những điểm giống 
nhau về phương thức và nội dung; sự phối hợp giữa 02 mô hình có lúc, có việc 
còn hạn chế, dẫn đến không ít chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước chưa được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ trong nhân dân; 
nhiều mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở chưa được đúc kết, 
nhân rộng, phát huy kịp thời,… từ đó có ảnh hưởng đến kết quả phong trào hành 
động cách mạng của địa phương.  

Để khắc phục những bất  cập nói trên, nhằm từng bước nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác tuyên giáo ở cơ sở; Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thống nhất chủ trương:

1. Thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên - Vận xã, phường, thị trấn (gọi  
chung là cấp xã) trên cơ sở sáp nhập Khối Dân vận và Ban Tuyên giáo cấp xã, 
với tinh thần chung là không tăng thêm biên chế và kinh phí hoạt động. Chọn 04 
xã, phường, thị trấn sau đây để thực hiện:

- Phường Thanh Hải và xã Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết);

- Thị trấn Phú Long và xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc). 

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương có liên quan xây dựng hướng dẫn 
chung về cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của 
Ban Tuyên – Vận cấp xã; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào  cuối 
tháng 11/2014.
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3. Trên cơ sở các hướng dẫn của các ban của Tỉnh ủy, các địa phương 
được chọn thí điểm vận dụng xây dựng mô hình hoạt động của Ban Tuyên – 
Vận với tinh thần tổ chức bộ máy gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc 
và hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của địa phương mình. Phấn đấu 
trong tháng 12/2014, các Ban Tuyên - Vận cấp xã làm thí điểm được thành lập 
và đi vào hoạt động./-

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, 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 Đảng ủy: phường Thanh Hải,  thị trấn Phú Long,
   xã Thiện Nghiệp, xã Hàm Chính;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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