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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý II năm 2014,
nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2014
----Ngày 24/6/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý II năm 2014 và
xác định nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2014. Cùng dự họp có đồng chí
Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội
chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu
chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên và đại diện
các Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau khi nghe
phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
kết luận, chỉ đạo:
I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II/2014

Trong quý II/2014, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ
trọng tâm theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 298TB/VPTU, ngày 27/3/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công
tác Dân vận - Mặt trận quý II/2014. Nổi rõ là:
1. Đã phổ biến, quán triệt các quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện trong hệ thống tổ chức mình(1).
2. Tiếp tục phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động để triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch chung của
tỉnh, nhất là các hoạt động nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, đoàn
viên, hội viên và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để từng bước ổn định
1()

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 268-KH/BTV, ngày 11/3/2014; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Thanh niên ban hành Kế hoạch số 169/TĐTN-TCKT, ngày 28/3/2014 và Quyết định số 239-QĐ/TĐTN-TCKT,
ngày 13/6/2014 ban hành quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận; Hội Cựu chiến binh tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-CCB, ngày
22/5/2014 và Hướng dẫ số 29/HD-CCB, ngày 24/3/2014; Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 61KH/HNDT, ngày 15/6/2014; Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ, ngày 14/5/2014.
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cuộc sống(2).
3. Công tác phát triển hội viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở hội tiếp tục
được quan tâm thực hiện(3).
4. Đã tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, đã thường xuyên
phối hợp để nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư của đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp nhân dân trước các sự kiện nhạy cảm, phức tạp để tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền nắm chắc thông tin, xử lý thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã
hội, không để phát sinh thành điểm nóng.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần lưu ý, đó là:
- Tiến độ tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện
và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh còn chậm so với yêu cầu đặt ra.
- Việc xây dựng quy trình, phương pháp của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
trong vận động, thuyết phục và giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tụ tập đông
người trước trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước còn chậm.
- Tiến độ xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân – giai đoạn
2, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận còn chậm.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2014

1. Nhiệm vụ chung
1.1- Tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về
“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính
trị về “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo chỉ
đạo của Trung ương và của tỉnh trong hệ thống tổ chức mình, bảo đảm đạt kết
quả thiết thực.
1.2- Có kế hoạch cụ thể để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước những vụ việc nhạy cảm, phức tạp,
nhất là các sự kiện trên biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để phát sinh thành điểm nóng.
1.3- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức và đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị
- xã hội; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cả 3 cấp.
1.4- Tăng cường hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú
2()

Trợ giúp học tập, chữa bệnh cho 2.264 hộ; tặng 29.700 suất quà, xây dựng 14 công trình dân sinh, tổng giá trị
hơn 22 tỷ đồng. Thăm, tặng 3.697 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, cốt cán chính trị có
hoàn cảnh khó khăn, hiến 1.612 đơn vị máu, hỗ trợ xây dựng 34 nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo.
3()
Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.559 hội viên, Đoàn Thanh niên 10.890 đoàn viên, 13.521 hội viên, Liên đoàn Lao
động 1.208 đoàn viên, Hội Nông dân 3.308 hội viên, Hội Cựu chiến binh 429 hội viên.
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để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.
1.5- Tập trung triển khai, thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực
Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
1.6- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp
phòng, chống thiên tai gắn với tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia
đình chính sách, đoàn viên, hội viên nghèo.
1.7- Phối hợp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội; trong đó, chú ý công tác phòng, chống các tệ nạn xã
hội, an toàn giao thông ở nông thôn và tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị
thành niên.
1.8- Tiếp tục cử cán bộ tham gia tập huấn công nghệ thông tin do Văn
phòng Tỉnh ủy tổ chức để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho
cán bộ, công chức; có quy định cụ thể về việc viết tin, bài và đăng tin, bài trên
Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, quy định sử dụng hệ thống mạng, máy thiết
bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng và quy định về việc xử lý thông
tin trên mạng; chú ý theo dõi chặt chẽ quá trình hoạt động của thiết bị máy tính.
2- Nhiệm vụ cụ thể
2.1- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
- Tập trung chuẩn bị thật tốt các mặt để tổ chức thành công Đại hội đại
biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 –
2019); sau Đại hội, cần rà soát lại quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của
từng thành viên cho phù hợp.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thu nộp Quỹ “Vì người nghèo”.
- Phối hợp tổ chức cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, khóa XIII và kỳ họp thứ 9 –
Hội đồng nhân dân tỉnh.
2.2- Hội Nông dân tỉnh
- Tham mưu chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác để tổ chức hội nghị
sơ kết phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” toàn tỉnh lần thứ
VIII (giai đoạn 2012 – 2014).
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng
chuyên đề đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong hội viên hội nông dân
của tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tích cực tham gia Chương trình
xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2011 – 2015), trong đó tiếp
tục triển khai chương trình, dự án hỗ trợ 21 xã điểm, đẩy mạnh các biện pháp,
chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình làm kinh tế nông
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nghiệp có hiệu quả và nhân rộng những mô hình này.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ
Nông dân tỉnh.
2.3- Liên đoàn Lao động tỉnh
- Tăng cường phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các doanh
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; xây dựng và phát triển thêm các nghiệp đoàn
nghề cá gắn với hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao hoạt động của các tổ chức này. Đồng
thời, rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của ban chấp hành tổ chức công
đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các nghiệp đoàn
nghề cá.
- Tổ chức tổng kết 05 năm hoạt động quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức,
lao động nghèo” (2010 – 2014).
- Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhân kỷ niệm 85 năm Ngày
thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).
- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng và tổ chức khởi công xây dựng Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật
Công đoàn Bình Thuận trong tháng 8/2014.
2.4- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội
phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm
kỳ 2011 – 2016.
- Củng cố, bổ sung Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- Nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt
động của ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, bảo đảm hoạt động thực sự có
hiệu quả.
- Hoàn chỉnh, ban hành và triển khai quy trình, phương pháp của Hội Liên
hiệp Phụ nữ các cấp trong vận động, thuyết phục và giải quyết các vụ việc khiếu
kiện, tụ tập đông người trước trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước.
- Chú ý tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến Khu phố Chăm –
thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; chú ý vận động, thuyết phục bà con tăng
cường đoàn kết trong cộng đồng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp làm
mất trật tự xã hội.
2.5- Hội Cựu chiến binh tỉnh
- Tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lý tưởng
cách mạng, rèn luyện ý chí quyết tâm vượt khó, nỗ lực vươn gắn với việc bảo vệ
độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến
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binh gương mẫu” cấp huyện; chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội thi đua cấp tỉnh.
- Chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị tổng kết 08 năm (2006 – 2013) thực hiện
Pháp lệnh số 27/2005/PL-UBTVQH11, ngày 07/10/2005 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội (khóa XI) về Cựu Chiến binh ở các huyện còn lại; tổ chức tốt Hội nghị
cấp tỉnh.
2.6- Tỉnh Đoàn Thanh niên
- Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt
động của tổ chức Đoàn các cấp; trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp để
nắm chắc thực lực đoàn viên, thanh niên và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ
chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Tiếp tục xây dựng mới các tổ chức Đoàn, Hội trong
các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
- Triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014.
- Tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh
niên Việt Nam cấp huyện; hoàn thành cơ bản các nội dung, nhân sự chuẩn bị Đại
hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Tập trung củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên của Trường Đại học Phan Thiết.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban 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 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai

