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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 389-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 27 tháng 3 năm 2018 

            

 

THÔNG BÁO 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH THANH CẢNH 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy 

------- 

 

Ngày 23/02/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với tập 

thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Tỉnh ủy. Sau khi nghe Ban Dân 

vận Tỉnh ủy báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo: 

1. Trong năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả khá tích cực; chủ động hơn trong tham 

mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các lĩnh vực công 

tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban giữ vững đoàn kết nội bộ; có ý 

thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chưa có trường hợp vi 

phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”. 

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm 

cần tập trung khắc phục:  

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất về công tác dân vận có việc còn chậm, 

chưa đáp ứng yêu cầu; công tác nắm bắt tình hình thực tiễn chưa thường xuyên, 

thiếu kịp thời.   

- Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận nói chung chuyển biến chưa đều 

và có mặt còn hạn chế; công tác dân vận chính quyền còn lúng túng; việc đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao, 

chưa chú trọng sau giám sát; thực hiện phản biện xã hội còn ít và lúng túng; việc 

xây dựng, sử dụng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở còn lúng túng, 

hình thức. 

2. Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: 

Yêu cầu chung là: Trên cơ sở quán triệt, bám sát Kết luận số 462-

KL/TU, ngày 04/01/2018 của Tỉnh ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, 

công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kết quả kiểm 
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điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả 

kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể lãnh đạo Ban Dân vận 

Tỉnh ủy và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy rà soát, bổ sung đầy đủ vào kế hoạch công tác năm 2018 

để triển khai thực hiện. Quá trình đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau: 

2.1. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tham mưu. Trước hết, 

từng cán bộ, đảng viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy phải  tự giác nghiên cứu, học 

tập, quán triệt quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ về công tác dân vận của Trung 

ương, của tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình thực tế để đề xuất kịp thời cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân 

vận trong thời gian tới, đồng thời chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được 

giao. Các văn bản tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy phải được thông qua tập 

thể lãnh đạo Ban và đồng chí Trưởng Ban phải chịu trách nhiệm chính về các 

văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. 

2.2. Cải tiến mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác: 

- Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy và từng 

phòng trực thuộc, nhất là sau khi sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-

NQ/TW của Trung ương với yêu cầu phải phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 

từng bộ phận, từng cá nhân, không để chồng chéo, không rõ trách nhiệm.  

- Làm rõ trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ được giao của từng phòng và từng cá nhân, kịp thời biểu dương, phát huy 

những cá nhân tích cực và phê bình, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những cá nhân 

chưa làm tốt hoặc sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ.   

- Tăng cường các biện pháp để nắm thông tin về công tác dân vận bảo 

đảm kịp thời, chính xác; bố trí đi cơ sở nhiều hơn. 

- Chủ động phối hợp với các ban của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong quá trình tham mưu, đề xuất Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận. 

2.3. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ chuyên môn sau: 

- Tập trung tham mưu, đề xuất, đôn đốc thực hiện tốt công tác dân vận 

chính quyền theo chủ trương “Năm Dân vận chính quyền” của Thủ tướng Chính 

phủ; trọng tâm là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành 

chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường đối thoại với 

nhân dân. 
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- Đề xuất các giải pháp tạo bước chuyển thực chất hơn về đổi mới nội 

dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội; trong đó, chú ý mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội. 

+ Tham mưu kế hoạch xây dựng, quản lý và phát huy có hiệu quả lực 

lượng cốt cán chính trị. 

+ Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 

03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò của nhân dân 

trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên. 

+ Chủ động, tăng cường tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác 

tôn giáo nhất là giải quyết các vụ việc tồn đọng trong công tác tôn giáo bảo đảm 

đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thị xã La Gi xây dựng các mô hình chung sức chung lòng xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong vùng đồng bào có đạo của thị xã La 

Gi, chú ý phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo có uy tín. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI 

và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị trong nội bộ; trong đó lưu ý 02 việc: (1) xây dựng kế hoạch phát huy 

ưu điểm, khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 

2017 của Ban; (2) nêu cao hơn nữa ý thức phấn đấu, rèn luyện, không để cán bộ, 

công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật và chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch 

vững mạnh năm 2018. 

4. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong nội bộ; xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức 

bộ máy, điều chuyển nhân sự các phòng trực thuộc để triển khai thực hiện sớm 

và có hiệu quả.  

Căn cứ Thông báo này, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các ban của Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

               (đã ký và đóng dấu) 

 

Trần Minh Hoài 

 


