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THÔNG BÁO
ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy
tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016
----Ngày 09/01/2017, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
hop giao ban trực tuyến công tác dân vận quý IV năm 2016. Cùng dự họp có tập
thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các Đảng ủy Công an,
Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi nghe ý kiến
phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ
đạo:
I- Những kết quả đạt được
Năm 2016, với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen; đặc biệt hạn hán kéo dài,
lũ lụt xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống
của nhân dân. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh, các cấp ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Song, tất cả những nhiệm vụ trọng tâm đã được các cấp, các ngành nỗ lực triển
khai thực hiện, tình hình các mặt của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ
tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi rõ là:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa
phương đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về
công tác dân vận như: Chương trình hành động số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; Chỉ thị
số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả
công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 14CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; Công văn số 411-CV/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Công
văn số 525-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động gần dân, sát cơ sở... Qua đó, nhận thức của hệ thống chính
trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên, góp phần làm giảm
đáng kể các vụ khiếu kiện đông người, không để xảy ra “điểm nóng”.
- Chính quyền các cấp và các ngành đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều
hành, quản lý Nhà nước hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

2

bảo quốc phòng - an ninh; chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động và đối
thoại với nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ
trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp
tục đẩy mạnh, thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước; có nhiều cố
gắng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền; qua đó, góp phần làm sáng tỏ những kết quả, phát hiện
những bất cập, hạn chế để kiến nghị những giải pháp khả thi và có hiệu quả hơn
trong thực hiện các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt
các hoạt động giúp nhân dân ở các vùng khó khăn chống hạn hán, lũ lụt và phòng
chống tệ nạn xã hội; phối hợp thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc, tôn
giáo; giải quyết những kiến nghị của nhân dân; đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ
nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí…
II- Hạn chế, tồn tại
Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần phát huy dân
chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và
từng địa phương. Tuy nhiên, công tác dân vận của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế
cần khắc phục trong thời gian đến, đó là: Phương thức phối hợp nắm bắt tình hình
trong nhân dân chưa kịp thời; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn
hình thức, chưa hiệu quả. Đánh giá chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội còn nặng về hình thức, không thực chất.
Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân và hoạt động giám
sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn hình thức.
Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận còn bất cập; đổi mới phương thức
hoạt động chưa rõ nét, có lúc, có nơi chưa khắc phục được tình trạng hành chính
hoá; điều kiện làm việc của khối dân vận các cấp còn nhiều khó khăn.
III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2017
Trên cơ sở định hướng của Ban Dân vận Trung ương, Kết luận số 193KL/TU, ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và nhiệm
vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2017; cần lưu ý tập trung
thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1- Tập trung triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra các nghị quyết, chỉ
thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Trọng
tâm là Chương trình hành động số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày
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07/8/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày
03/6/2013 của 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 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số
120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa (XI) về tăng cường lãnh
đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2- Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận theo yêu
cầu của Trung ương hoặc kế hoạch của tỉnh như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị
quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
IX) về công tác tôn giáo; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW,
ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "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"; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ
Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 23/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần
chúng trên địa bàn; tổng kết 25 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW, ngày
14/11/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương đối với Đạo Cao đài.
3- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày
14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả
gắn với thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận
chính quyền; nhất là Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước
các cấp trong tình hình mới gắn với thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày
07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại,
tố cáo của công dân; xây dựng hình ảnh người CBCC, viên chức theo hướng phục
vụ nhân dân "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".
5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với
các cơ quan có liên quan tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu
nước trong nhân dân; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, góp phần
giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản
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biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW,
Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); trong đó, chú ý việc nâng
cao chất lượng thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị
- xã hội ở cấp huyện và cấp xã bảo đảm thực chất.
6- Lãnh đạo, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội Hội Cựu chiến binh
và Đoàn Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; công tác chuẩn bị Đại hội
Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, giảm hoạt động hành
chính; xếp loại các tổ chức đoàn thể ở cơ sở bảo đảm đúng thực chất, không chạy
theo thành tích.
7- Xây dựng, quản lý, sử dụng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị trên
địa bàn tỉnh sát thực tế, đảm bảo thực chất theo chủ trương của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ.
8- Triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo tại địa phương; thường xuyên
kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt các kết luận, ý kiến của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh
đối với công tác tôn giáo trên địa bàn.
* Trước mắt, trong quý I năm 2017 tập trung các nội dung sau:
1- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, những khó khăn, bức
xúc, các vấn đề, vụ việc nảy sinh trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để có
biện pháp phối hợp giải quyết hoặc đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải
quyết; nhất là tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu
2017.
2- Tăng cường công tác tuyên truyền; phát động, tổ chức thực hiện phong
trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017); chú ý tổ chức
các hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội
viên, các gia đình chính sách, người già neo đơn, người nghèo, khuyết tật, vùng
sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui Xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm ấm,
an toàn, lành mạnh.
3- Các ngành, các cấp tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm năm 2017; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017.
4- Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường công tác chỉ
đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.
5- Công an tỉnh triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn
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áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh
Dậu và các ngày lễ lớn của đất nước trong quý I năm 2017.
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:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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.

(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

