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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

 về việc triển khai thực hiện thí điểm Ban Tuyên – Vận cấp xã 
 ------ 

 

Ngày 15/12/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 

cuộc họp nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo nội dung hướng dẫn về cơ cấu 

tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban Tuyên – 

Vận cấp xã. Cùng dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế 

Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng 

chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài Chính, Văn phòng Tỉnh 

ủy, đại diện Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan 

Thiết. Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo và ý kiến phát biểu của các 

thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận: 

1- Thống nhất triển khai thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên – Vận 

cấp xã và Tổ Tuyên – Vận thôn, khu phố tại Đảng ủy phường Thanh Hải, xã 

Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết), Đảng ủy thị trấn Phú Long, xã Hàm 

Chính và một số xã, thị trấn khác của Huyện Hàm Thuận Bắc (do Ban Thường 

vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc chọn); thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 

01/2015 đến hết tháng 6/2015. 

2- Cơ bản thống nhất nội dung Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Tuyên - Vận cấp xã (sau đây 

gọi tắt là Hướng dẫn). Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh; quá 

trình đó cần chú ý một số nội dung sau: 

- Bổ sung thêm nội dung yêu cầu về tổ chức bộ máy Ban Tuyên – Vận cấp 

xã: “có số lượng hợp lý, bảo đảm thiết thực, chủ yếu gồm những thành phần 

thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận”. Số lượng thành 

viên Ban Tuyên – Vận cấp xã nên gồm 11 người, có cơ cấu như sau: 

+ Trưởng Ban Tuyên – Vận cấp xã là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm. 
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+ Phó Trưởng Ban Tuyên – Vận cấp xã: Tùy theo điều kiện của các xã, thị 

trấn để bố trí cho phù hợp, nơi nào chưa bố trì được Phó Trưởng Ban thì tạm 

thời bố trí 01 Ủy viên Thường trực Ban Tuyên – Vận cấp xã. 

- Các thành viên còn lại của Ban Tuyên – Vận cấp xã: Chủ yếu là Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp xã.  

Đồng thời, xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan có 

liên quan đến công tác tuyên giáo, công tác dân vận ở cơ sở trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên – Vận cấp xã. Tuy nhiên, tùy tình hình 

thực tế, cấp ủy cơ sở có thể cơ cấu thêm một số cơ quan, đơn vị có liên quan, 

nhưng nói chung không nên đông quá. 

- Tổ Tuyên - Vận các thôn, khu phố, chỉ nên gồm 03 thành viên: Bí thư 

cấp ủy, Trưởng thôn, khu phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố. 

3- Các Đảng ủy cấp xã được chọn thực hiện thí điểm căn cứ nội dung 

Hướng dẫn để chuẩn bị nhân sự, ban hành quyết định thành lập Ban Tuyên – 

Vận cấp xã, Tổ Tuyên – Vận thôn, khu phố và quy chế hoạt động của Ban Tuyên 

- Vận cấp xã.  

4- Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, Ban Thường vụ Huyện ủy 

Hàm Thuận Bắc chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện thí điểm mô hình Ban Tuyên – Vận cấp xã, Tổ Tuyên – Vận thôn, khu 

phố ở các Đảng ủy được chọn; đến tháng 7/2015, báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

5- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn thực hiện; đồng thời, tổng kết báo 

cáo kết quả thực hiện thí điểm, đề xuất giải pháp nhân rộng thực hiện trong toàn 

Đảng bộ tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 7/2015. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện./- 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh; 

- Các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ; 

- Thành ủy Phan Thiết, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; 

- 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 

 


