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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    *         

          Số 481- BC/TU   Phan Thiết, ngày 28 tháng  9  năm 2015 

       

BÁO CÁO 
sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 71-CV/BDVTW, ngày 16/3/2015 của Ban Dân 

vận Trung ương Đảng về việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, 

ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong 

giai đoạn cách mạng mới (sau đây gọi tắt là Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo kết quả 

lãnh đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:  

I- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 26/5/2010 về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Cựu Chiến 

binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới để chỉ đạo triển khai thực hiện; 

đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể 

nói chung và công tác cựu chiến binh, hoạt động hội cựu chiến binh nói riêng(1); 

chỉ đạo tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy.  

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội đã tổ chức sinh hoạt, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban 

                                           
1 - Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 16/7/2010 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị tỉnh Bình Thuận; Quy định số 312-QĐ/TU, ngày 10/6/2011 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cơ quan thuộc khối dân vận các cấp (tỉnh, huyện, xã); Chương trình hành động số 05-NQ/TU, ngày 

05/9/2011 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về công tác dân vận; Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 23/12/2013 về lãnh đạo đẩy mạnh 

phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/6/2011 về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu Chiến 

binh các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ V (2012 – 2017).... 
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Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cựu chiến binh và hoạt động Hội cựu chiến 

binh(2) đến hơn 98% cán bộ, đảng viên và trên 95% đoàn viên, hội viên; đồng 

thời rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình 

hình, chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị(3). Qua học tập, quán 

triệt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên về vai trò, vị trí của công tác cựu chiến binh và hoạt động 

của Hội cựu chiến binh; từ đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với công tác 

xây dựng tổ chức và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội cựu chiến binh các 

cấp nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động. Hội cựu chiến binh các cấp phát huy 

trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ở địa 

phương đạt được một số kết quả tích cực. 

II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng 

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cựu 

chiến binh và hoạt động của Hội cựu chiến binh. Hằng năm, ngay từ cuối năm 

trước, Ban Thường vụ các cấp ủy đã định hướng và giao nhiệm vụ trọng tâm 

năm sau cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (trong đó có Hội 

cựu chiến binh); định kỳ hàng quý tổ chức giao ban Khối dân vận, từ đó cấp ủy 

đảng nắm được tình hình kết quả hoạt động, giải quyết những kiến nghị đề xuất 

và định hướng, chỉ đạo những vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 

thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, bố trí cán bộ hội 

ở các cấp phù hợp với yêu cầu công việc được giao; phát huy vai trò các đảng 

viên trong tham gia sinh hoạt tổ chức Hội cựu chiến binh(4); hỗ trợ kinh phí, 

                                           
2 - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt 

Nam (Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11, ngày 07/10/2005 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội); Kết luận số 

66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 03-NQ/TU, ngày 

29/4/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị 

(khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách 

mạng mới... 

3 - Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2574/UBND-VX, ngày 03/6/2010 về thực hiện chỉ 

thị số 49-CT/TU, ngày 26/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 10/10 huyện, thị, thành ủy có văn bản triển khai 

thực hiện. 

4 -Đến nay, đã có 2.558 hội viên (chiếm 20,29%) cựu chiến binh đảm đương các chức danh trong các cơ 

quan, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến thôn, khu phố (Trong đợt bầu cử thôn, khu 

phố tháng 6/2014 vừa qua, có 145 hội viên Cựu Chiến binh trúng cử các chức danh thôn, khu phố, chiếm tỉ lệ 

20,5%); có 3.868 đảng viên là cựu chiến binh tham gia sinh hoạt ở các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh.  
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trang bị phương tiện làm việc, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ hội(5)...  

2- Vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền 

Các cấp chính quyền đã tích cực phối hợp với Hội cựu chiến binh cùng 

cấp xây dựng, triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động trên nhiều lĩnh 

vực và đạt kết quả tích cực. Nổi rõ là: UBND tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành các 

văn bản để triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cựu chiến binh, hoạt động Hội cựu chiến binh(6); 

phối hợp tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg, ngày 03/9/1997 

của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; thực hiện 

Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 

12/12/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh...; ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa 

UBND tỉnh với Hội cựu chiến binh(7) và chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền 

ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội cựu chiến 

binh các cấp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội ở địa phương, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ cho hội viên 

cựu chiến binh vay vốn sản xuất(8)...; giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách 

cho cựu chiến binh, cựu quân nhân theo quy định của Chính phủ(9).  

Các cấp chính quyền quan tâm đảm bảo kinh phí và các điều kiện cơ sở 

vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hội cựu chiến binh các cấp hoạt động; 

cấp bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động đột xuất, không thường xuyên theo 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị hoặc do hội cấp trên chỉ đạo.  

3- Sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

                                           
5 - Chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung 

ương; chế độ phụ cấp cho Chủ tịch hội cấp xã; trợ cấp khi thôi tham gia công tác Hội; các chế độ bảo hiểm y tế, 

tổ chức tang lễ, mai táng phí. 

6 - UBND tỉnh ban hành: Công văn số 1234/UBND-SNV, ngày 20/3/2008 về việc vận động tập hợp Cựu 

quân nhân tham gia Câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân ở cơ sở; Công văn số 2574/UBND-VX ngày 

03/6/2010 về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới; Công văn số 

3269/UBND-VX, ngày 11/7/2011 về việc Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ V (2012 - 2017)... 

7 - Quy chế phối hợp công tác số 2890-QC/UBND-HCCB, ngày 14/12/2010. 

8 - Hiện nguồn vốn vay ủy thác cho Hội quản lý là 263,504 tỷ đồng/15.107 lượt hộ vay. Xem xét cấp 40 ha đất 

làm ao nuôi tôm, cá cho Hợp tác xã Cựu Chiến binh 27/7 (xã Tân Tiến - thị xã La Gi); xem xét, cấp 02ha/01 hộ, giao 

rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển sản xuất cho hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 

9 -Tính đến cuối tháng 5/2015, toàn tỉnh đã giải quyết 7.219 hồ sơ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-

TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg; 1.386 hồ sơ chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và 4.743 hồ 

sơ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011; cấp 1.008 thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định 150 

của Chính phủ, giới thiệu 667 cựu quân nhân học nghề ở các trường trong tỉnh.  
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 Hội Cựu chiến binh các cấp thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội 

viên cựu chiến binh, cựu quân nhân để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính 

quyền; phối hợp tham gia giải quyết, hòa giải những vụ việc phức tạp và mâu 

thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cơ sở; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của tổ 

chức hội và hội viên cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 

phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương như: cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”, "Vì người nghèo", “Tiếp bước cho em đến 

trường”; phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Chung sức, chung lòng xây 

dựng nông thôn mới", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...(10). Qua đó, nâng 

cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, hội 

viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích 

cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an 

ninh trật tự ở địa phương. 

Các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng cho thế hệ trẻ luôn được Hội cựu chiến binh các cấp và các đoàn thể quan 

tâm phối hợp thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, đã phối hợp 

tổ chức các hoạt động nói chuyện thời sự, giáo dục truyền thống cho học sinh, 

sinh viên; hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; hoạt động “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “về nguồn” thăm chiến trường xưa, thăm di tích lịch sử, tìm hiểu truyền 

thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của địa phương; tổ chức liên hoan 

“Tiếng hát 2 thế hệ”.... Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh còn phối hợp với tổ 

chức Đoàn Thanh niên giáo dục và động viên đoàn viên, thanh niên phấn đấu, 

rèn luyện trở thành đảng viên; xây dựng, củng cố chi đoàn thanh niên yếu, kém; 

cảm hóa, giáo dục nhiều thanh thiếu niên hư hỏng tái hòa nhập cộng đồng... 

4- Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp ở địa phương 

                                           
10 - Đến nay, đã thành lập 57 Tổ Cựu chiến binh tự quản, tự phòng trên địa bàn thôn; tham gia 

hòa giải 1.285 vụ; cảm hóa 427 đối tượng vi phạm pháp luật. Các cấp Hội vận động nhân dân và hội viên đóng góp 

trên 8,9 tỷ đồng, 10.767 ngày công, đóng góp 610m3 đất đá, hiến 67.154m2 đất làm 9,829km đường giao thông nông 

thôn. 
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 Các cấp Hội cựu chiến binh đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng bằng các hình thức, hoạt động như: 

phát hành 350.000 bản tin công tác hội, tổ chức nghe thông tin thời sự; sinh hoạt 

chi, tổ hội định kỳ; tổ chức đối thoại trực tiếp và nghe hội viên nói… nhằm vận 

động hội viên, cựu chiến binh phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội cụ 

Hồ”, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách về 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền các cấp. Qua đó, hầu hết hội viên, cựu chiến binh đã phát huy 

vai trò gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực, nhiệt tình 

trong công tác ở địa phương và được quần chúng nhân dân tin yêu(11). 

Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh đã tổ chức các phong trào, hoạt 

động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên như: 

vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hội viên nghèo; 

phát động phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, nâng cao đời 

sống hội viên trong các cấp hội; tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận các 

nguồn vốn vay tín chấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc 

sống; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, áp 

dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Đến nay, các cấp hội đã xóa 

546 nhà ở dột nát cho hội viên nghèo với tổng số tiền hội viên đóng góp là 

1,1 tỷ đồng (trong đó, có 145 nhà trong chương trình “Mái ấm đồng đội”); 

giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên từ 3,07% năm 2009 xuống 1,7% hiện nay, 

tỷ lệ hộ khá và giàu tăng 1,20%; xây dựng 96 trang trại/487 lao động, 349 gia 

trại/1.084 lao động, 18 tổ hợp tác/147 lao động, 12 hợp tác xã/189 lao động, 

48 doanh nghiệp nhỏ và vừa/476 lao động, 1.095 hộ hội viên đạt danh hiệu 

"sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp. 

Các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tích cực thực hiện các giải 

pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp cựu chiến binh, cựu 

quân nhân và phát triển hội viên; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh 

toàn diện, nhất là tổ chức hội ở địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 12 tổ 

chức hội cấp trên cơ sở, 191 cơ sở hội (100% xã, phường, thị trấn đều có tổ 

chức hội; có 16 tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước) và 

39 câu lạc bộ cựu quân nhân với 2.306 cựu quân nhân; trong 5 năm (2010 - 

                                           
11 - Có trên 95% hội viên cựu chiến binh tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng; 90% - 95% cựu chiến binh đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”; 85% - 90% gia đình cựu chiến 

binh đạt gia đình văn hóa. 
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2015), đã kết nạp được 5.703 hội viên mới(12), nâng tỷ lệ tập hợp cựu chiến 

binh tham gia vào tổ chức hội đạt 85,9%. Chất lượng hoạt động của tổ chức 

và hội viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ hội được tập huấn, bồi 

dưỡng thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới(13).  

III- MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1- Những hạn chế, khuyết điểm 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số vấn đề cán bộ, hội viên cựu chiến binh 

quan tâm có lúc, có việc chưa kịp thời, đầy đủ; do đó, chưa phát huy đúng mức 

vai trò của tổ chức hội, hội viên cựu chiến binh trong việc góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền. 

- Sự phối hợp giữa chính quyền với hội cựu chiến binh các cấp có lúc, có 

nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên; kết quả, hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội 

cựu chiến binh với các ngành có mặt còn hạn chế.  

- Việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hình thức sinh hoạt của một số tổ 

chức Hội cựu chiến binh còn hạn chế, khó khăn; nhất là hoạt động của chi, tổ 

hội thôn, khu phố và ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.  

- Công tác vận động, tập hợp, thành lập và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ 

Cựu quân nhân vẫn còn lúng túng, nhất là về nội dung và phương thức hoạt động. 

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước còn nhiều khó khăn. 

- Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận hội viên, cựu chiến binh 

vẫn còn gặp khó khăn; phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, 

nâng cao đời sống hội viên” tuy đạt nhiều kết quả, song vẫn còn khó khăn, có 

nơi còn thiếu vững chắc. 

- Công tác phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách đối với cựu chiến 

binh, cựu quân nhân có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ. Việc đấu tranh bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh có nơi chưa được quan tâm 

đúng mức. 

                                           
12 -Tổng số hội viên đến nay là 18.621/20.456 (trong đó có 3.842 đảng viên, 2.085 hội viên là nữ,  

240 hội viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước). Số ủy viên ban chấp hành hội cấp tỉnh là 27 đồng 

chí; cấp huyện và tương đương là 216 đồng chí; cấp xã, phường, thị trấn và tương đương là 1.215 đồng chí.  

13 - Hàng năm, qua xếp loại có 95% - 100% tổ chức Hội trên cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 

(trong đó có từ 35 – 60% trong sạch vững mạnh xuất sắc). 
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2- Nguyên nhân  

- Việc tổ chức sinh hoạt, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cựu chiến binh và hoạt động Hội cựu chiến binh 

tại một số địa phương, đơn vị chưa thật sự sâu, kỹ và thường xuyên; do đó, chưa 

có sự tập trung đúng mức cho công tác triển khai thực hiện. 

- Chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Hội cựu chiến binh với các 

ngành có liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số vấn đề cán bộ, hội viên cựu 

chiến binh quan tâm. 

- Công tác sơ kết, tổng kết một số nội dung phối hợp giữa hội cựu chiến 

binh với các ngành chưa được thường xuyên, kịp thời. 

- Một số tổ chức Hội cựu chiến binh chậm đổi mới về nội dung, phương 

thức hoạt động; công tác nắm thực lực đối tượng tập hợp vào tổ chức chưa chắc, 

nhất là lực lượng quân nhân xuất ngũ; có lúc, có nơi chưa nắm chắc và phản ánh 

kịp thời tình hình hội viên, cựu chiến binh; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, 

chưa có sức hấp dẫn, lôi cuốn hội viên, cựu chiến binh. 

- Năng lực tham mưu; kỹ năng tuyên truyền, vận động; tổ chức các hoạt 

động cho hội viên, cựu chiến binh của một bộ phận cán bộ hội còn yếu, chưa 

đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.  

IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾT 

LUẬN SỐ 66-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG 

THỜI GIAN ĐẾN 

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo tăng cường quán triệt, phổ biến, 

tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể đối 

với công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội cựu chiến binh. Đặc biệt, nâng 

cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 

số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chủ trương chính sách liên quan 

đến công tác cựu chiến binh và hoạt động của Hội cựu chiến binh. 

2- Các cấp chính quyền tiến hành rà soát quy chế phối hợp hoạt động với 
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Hội cựu chiến binh để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm phát huy vai trò của các 

cấp Hội cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương; chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, 

chính sách của Đảng, Nhà nước cho cựu chiến binh, cựu quân nhân; thường 

xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc để hội 

cựu chiến binh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.  

3- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt 

chẽ với Hội cựu chiến binh trong tổ chức và thúc đẩy các hoạt động của hội, 

nhất là công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao 

tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phối hợp triển 

khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các phong 

trào thi đua của hội cựu chiến binh. 

4- Hội cựu chiến binh các cấp cần thực hiện tốt Đề án đổi mới mạnh mẽ 

nội dung và phương thức hoạt động, trong đó tập trung:  

- Về nội dung:  

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, hội viên và nhân dân nắm, hiểu và chấp 

hành nghiêm túc. 

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho hội viên. Thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với cán bộ, 

hội viên, nhân dân để nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải  

quyết kịp thời, có hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp,  

những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống nhân dân.  

+ Phát động mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước bằng 

những hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong đó, tập trung  thực hiện các phong trào 

thi đua như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu Chiến binh sản xuất, 

kinh doanh giỏi”... gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-

QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa 
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XI) và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Về phương thức: 

Chuyển mạnh hoạt động về cơ sở. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức 

vận động, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân và phát triển hội viên; tập 

trung xây dựng, củng cố tổ chức hội ở địa bàn dân cư vững mạnh toàn diện; xây 

dựng lực lượng cốt cán chính trị đúng thực chất, hoạt động hiệu quả. 

5- Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác 

cho đội ngũ cán bộ Hội cựu chiến binh các cấp, nhất là ở cơ sở nhằm đáp ứng 

yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới./. 

 

Nơi nhân:                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);   PHÓ BÍ THƯ 
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (Hà Nội và T78);  

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; 

- Đảng đoàn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;   (đã ký, đóng dấu) 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các ban của Tỉnh ủy;       

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                                                          Dương Văn An 
  và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  


