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CHỈ THỊ
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
trên địa bàn tỉnh
----Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư” sau hơn 20 năm triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm của các cấp,
các ngành, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần
quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với
thực hiện có kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với Cuộc vận động có lúc,
có nơi chưa thường xuyên; sự gắn kết, phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các
tổ chức thành viên ở các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một bộ phận nhân
dân nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động nên chưa tích
cực tham gia; công tác thi đua khen thưởng, tổ chức đăng ký, bình xét các danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Khu phố văn hóa” ở một số nơi còn hình thức,
chưa thực chất, chưa tạo nên động lực thi đua mạnh mẽ trong nhân dân.
Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nghị
quyết liên tịch số 88/2016-NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016
giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh; đồng thời, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn
chế nêu trên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp:
Tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo và phát triển bền
vững. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện có
hiệu quả 05 nội dung của Cuộc vận động, gồm:
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(1) Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền
vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;
(2) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát
triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xây dựng gia đình văn hoá;
phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái;
(3) Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây
dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp;
(4) Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;
(5) Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã
hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh;
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và
đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; đánh giá việc thực hiện quy chế phối
hợp giữa chính quyền và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, xem đây
là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp
uỷ, tổ chức đảng, đảng viên.
Chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận
lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Cuộc vận động đến các xã,
phường, thị trấn và khu dân cư.
2- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
- Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp
dưới thực hiện tốt vai trò chủ trì, hiệp thương xây dựng chương trình hoặc kế hoạch
phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động; chú ý làm tốt việc phân công trách
nhiệm cụ thể giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành
viên; phát huy tính đa dạng các phong trào thi đua yêu nước và hướng các tổ chức
thành viên đăng ký thực hiện các nội dung công việc, công trình cụ thể, góp phần
thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền
vững; phát động mỗi tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đảm nhận giúp đỡ ít nhất 01
hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
- Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực
hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện của địa phương; phát huy vai trò tự quản,
giám sát của nhân dân trong việc bình chọn và công nhận gia đình văn hóa, thôn khu phố văn hóa bảo đảm thực chất.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận
thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; qua đó tự giác
tích cực tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư và giữa
các địa phương.
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- Định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
Cuộc vận động; 05 năm tổ chức sơ kết, gắn với biểu dương những gương điển
hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.
3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ngành
tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt
nội dung Nghị quyết liên tịch số 88/2016-NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày
07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh; tạo điều kiện về kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.
4- Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và ban lãnh đạo
các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể hóa, gắn
các phong trào thi đua, hoạt động của tổ chức mình với việc thực hiện các nội
dung, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện Cuộc vận động bảo đảm hiệu
quả, thiết thực; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên
và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các mục tiêu
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan
truyền thông tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động;
chú ý phát hiện, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình, có cách làm hay,
sáng tạo trong thực hiện các nội dung Cuộc vận động.
6- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng +T78;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; (để báo cáo)
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
-Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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