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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
        VĂN PHÒNG          
                *                       Phan Thiết, ngày 08 tháng 12 năm 2015 

       Số 09-TB/VPTU                        
 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị sơ kết 03 năm (2013 - 2015) thực hiện công tác  

giao lưu, kết nghĩa với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số 

--- 
 

 Ngày 26/11/2015, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì 

Hội nghị sơ kết 03 năm (2013 - 2015) thực hiện công tác giao lưu, kết nghĩa với 

các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo 

cáo tình hình, kết quả 03 năm thực hiện và các ý kiến phát biểu tại hội nghị; 

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thống nhất theo Báo cáo số 21-BC/BDVTU, ngày 

26/11/2015 và đề xuất của Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng thời kết luận như sau: 

 1- Những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện công tác giao lưu, 

kết nghĩa giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số 

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta, là nhiệm vụ có ý 

nghĩa chiến lược lâu dài; đồng thời, nêu cao truyền thống đoàn kết của dân tộc 

Việt Nam. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể chăm lo, 

nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc. Đặc 

biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện 

dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tiếp theo là chủ 

trương giao lưu, kết nghĩa theo Thông báo số 197-TB/VPTU, ngày 23/7/2013 

của Văn phòng Tỉnh ủy về chủ trương chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy thực 

hiện việc giao lưu kết nghĩa với các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

 Sau 3 năm thực hiện chương trình giao lưu, kết nghĩa, các tổ chức, đơn vị 

được phân công và địa phương đã tổ chức thực hiện được nhiều hoạt động có ý 

nghĩa như: 

- Đã tổ chức được nhiều hoạt động thăm hỏi, xã hội từ thiện, giao lưu văn 

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, phát 

huy đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị ở tỉnh với địa phương kết nghĩa. 
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 - Huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực Nhà nước 

thực hiện được một số công trình có ý nghĩa thiết thực như công trình “Ánh 

sáng an ninh”, công trình thủy lợi nhỏ, nạo vét kênh mương nội đồng, cải tạo 

nâng cấp đường giao thông nông thôn, gia cố đập thủy lợi…,  góp phần cải thiện 

dân sinh - kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước cho đồng bào dân tộc; từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức 

về khoa học kỹ thuật, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không để kẻ xấu lợi 

dụng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo làm suy giảm niềm tin 

của đồng bào dân tộc vào Đảng, vào chế độ. 

 - Hoạt động giao lưu, kết nghĩa đã góp phần tác động tích cực làm thay 

đổi những suy nghĩ và tập quán không còn phù hợp của bà con nhân dân theo 

hướng tốt hơn, nhất là trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, 

vệ sinh môi trường, sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình… 

 Tuy nhiên, công tác phối hợp triển khai chương trình, kế hoạch giao lưu, 

kết nghĩa vẫn còn một số hạn chế, đáng lưu ý là: 

 - Các hoạt động chủ yếu dưới hình thức cho tặng quà và mang tính phong 

trào, thời điểm, chưa rõ trọng tâm, trọng điểm; các hoạt động “cùng ăn, cùng ở, 

cùng suy nghĩ, cùng làm” chưa nhiều. Do vậy, một số kết quả đạt được chưa 

vững chắc, tác động lan tỏa chưa sâu rộng. 

 - Nguồn lực trong các hoạt động giao lưu, kết nghĩa còn hạn chế. 

 - Hoạt động giao lưu kết nghĩa thường xuất phát một chiều, từ các đơn vị 

ở tỉnh về các xã, thôn; không gian các hoạt động cụ thể còn bó hẹp trên địa bàn 

xã, thôn; thiếu các hoạt động đi học tập nghiên cứu mô hình ở địa bàn khác. 

Tính chủ động của các xã trong hoạt động giao lưu, kết nghĩa còn hạn chế. 

 2- Nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai giao lưu, kết nghĩa với xã 

đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới 

 - Tiếp tục duy trì và mở rộng việc tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các xã 

thuần đồng bào dân tộc thiểu số và thôn xen ghép trên toàn tỉnh nhằm góp phần 

thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, để các dân tộc 

trong tỉnh bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu 100% xã thuần đồng 

bào dân tộc thiểu số có cơ quan, đơn vị ở tỉnh giao lưu, kết nghĩa. 
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- Nghiên cứu sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động giao lưu, kết nghĩa. 

Các hoạt động cần có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến nâng cao nhận thức, tư 

duy, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, nhất là trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy 

đoàn kết, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Coi trọng yếu 

tố bền vững, có tác dụng lan tỏa trong các hoạt động với phương châm “thường 

xuyên hơn, bám địa bàn hơn, hiệu quả hơn”. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực 

lượng vũ trang, cơ quan được giao nhiệm vụ kết nghĩa. Từ đó, tạo phong trào 

giao lưu kết nghĩa sâu rộng, không chỉ dừng lại ở cấp xã mà về đến từng thôn, 

từng hộ gia đình. Phấn đấu hộ gia đình nghèo nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ cụ 

thể của tập thể, cá nhân trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hướng đến mục tiêu 

thoát nghèo bền vững. 

 - Cấp ủy, chính quyền các huyện, xã nâng cao trách nhiệm, chủ động 

trong các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị ở tỉnh; vừa lãnh đạo, chỉ 

đạo, vừa động viên cổ vũ nhân dân phát huy những giá trị, những sản phẩm 

được hình thành từ hoạt động giao lưu, kết nghĩa để phục vụ cho xây dựng đời 

sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, 

phát triển kinh tế gia đình nói riêng. 

 Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

 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, triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:                              CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực Tỉnh ủy;                                               

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;          (đã ký, đóng dấu) 

   Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành liên quan;                                                        

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;                             Lê Tấn Lai 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.         


