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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 2015,
nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2015
----Ngày 08/7/2015, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý II năm 2015 và xác định nhiệm
vụ trọng tâm quý III năm 2015. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh,
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 Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:
I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2015
Trong quý II/2015 nhìn chung, 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 có
kết quả những nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại
Thông báo số 460-TB/VPTU, ngày 25/3/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy về nhiệm
vụ trọng tâm công tác Dân vận - Mặt trận quý II/2015. Nổi rõ là:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; phối hợp tổ
chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của địa
phương; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của tổ chức Mặt trận, các
đoàn thể tiến tới Đại hội thi đua y êu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII.
- Triển khai thực hiện việc nhận hỗ trợ giúp đỡ gia đình có công cách
mạng thuộc diện neo đơn và hộ nhân dân thuộc diện bảo trợ xã hội có
mức sống cao hơn chuẩn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị 55-CT/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội năm 2015 theo tinh thần
Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của
Bộ Chính trị (khóa XI).
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- Triển khai trong hệ thống và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và
nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Văn
kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ các xã đăng ký thực
hiện đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới...
- Tập hợp, phát triển mới 05 tổ chức cơ sở và kết nạp mới 13.337 đoàn
viên, hội viên; giới thiệu 2.639 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã được
Đảng kết nạp 515 đồng chí; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ
đoàn hội các cấp.
- Tổ chức đánh giá tình hình quản lý, sử dụng các nguồn quỹ, nguồn vốn.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:
- Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân có mặt còn hạn chế. Tệ nạn ma
túy, cờ bạc, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp ở một số địa phương.
- Việc tổ chức rà soát, bổ sung các Đề án đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động; sửa đổi, bổ sung quy trình phương pháp đánh giá chất lượng tổ
chức, chất lượng đoàn viên, hội viên còn chậm.
- Việc triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở
cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, lúng túng.
II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2015
1- Nhiệm vụ chung:
- Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những khó khăn, bức
xúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; những vấn đề phát sinh phức tạp
trong xã hội để có biện pháp phối hợp giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị với cấp
ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng; quan tâm nắm
dư luận xã hội về một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, rộng
khắp trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; lập thành tích chào mừng
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) gắn với
phong trào xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo nội dung được Ban
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Thường vụ Tỉnh ủy định hướng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tổ chức tốt
việc lấy ý kiến góp ý của thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ủy
viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh vào dự thảo các Văn kiện
Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIII (Hoàn thành và gửi tổng hợp ý kiến về Ban Dân vận Tỉnh ủy chậm
nhất 15/8/2015 để tổng hợp chung).
- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia
đình chính sách, người có công với nước; trong đó chú ý đẩy mạnh phong
trào hỗ trợ giúp gia đình có công với cách mạng thuộc diện neo đơn có mức sống
cao hơn chuẩn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 29/12/2014 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Báo cáo tình hình và kết quả việc sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt
động ngoài công việc thường xuyên năm 2015 và đề xuất kinh phí ngoài công
việc thường xuyên năm 2016 (gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy chậm nhất ngày
20/8/2015 để tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập hợp quần chúng, phát triển đo àn
viên, hội viên; bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên, hội viên để giới thiệu cho Đảng
xem xét kết nạp; chú trọng việc xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên,
hội phụ nữ, hội cựu chiến binh trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước
gắn với việc phát triển đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng
xem xét kết nạp. Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng cốt
cán chính trị của Mặt trận và các đoàn thể. Làm tốt công tác dân vận, phát huy
lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tham gia giải quyết những vấn đề
phức tạp, có thể xảy ra điểm nóng tại địa bàn dân cư.
- Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đến độ tuổi tham gia khám tuyển
nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác tuyển quân đợt II/2015.
- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống
tệ nạn xã hội; tuyên truyền thực hiện tốt Luật an toàn giao thông đường bộ để góp
phần hạn chế tai nạn giao thông.
2- Nhiệm vụ cụ thể:
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chương trình công
tác của đơn vị mình, tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm. Bên
cạnh đó, một số đơn vị chú ý triển khai một số nội dung công việc sau:
2.1- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ hỗ
trợ mua Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.
- Phối hợp tổ chức tốt cho các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử
tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (khóa
XIII) và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh (khóa IX).
2.2- Hội Nông dân tỉnh:
Tập trung triển khai, thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi
làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (Thông báo số 476-TB/VPTU,
ngày 19/5/2015 của Văn Phòng Tỉnh ủy).
2.3- Hội Cựu chiến binh tỉnh:
Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015).
2.4- Tỉnh Đoàn Thanh niên:
Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ
các Anh hùng Liệt sỹ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực
hiện chế độ tài chính phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận
và các đoàn thể; nghiên cứu hình thức tổ chức Hội nghị khối Dân vận Mặt trận.
- Mặt trận và các đoàn thể nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động
theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, cắt giảm thủ tục hành chính trong
các hoạt động, sát cơ sở.
- Một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm được phản ảnh tại hội nghị, Thường
trực Tỉnh ủy sẽ có hướng chỉ đạo giải quyết, sớm có kết quả để Mặt trận và các
đoàn thể định hướng dư luận.
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.
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