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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 17 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW,
ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”
----Ngày 08/8/2017, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002
của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tham dự Hội
nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu
chiến binh tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Ban
Dân vận Tỉnh ủy báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí
Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo:
1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của
Bộ Chính trị
Sau 15 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của
Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đạt kết quả tích cực, tương đối toàn diện. Nổi rõ là:
- Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên
đối với công tác cựu chiến binh và hoạt động của hội cựu chiến binh ngày
càng đầy đủ hơn.
- Hội cựu chiến binh các cấp đã duy trì và phát huy vai trò nòng cốt
trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết của
Bộ Chính trị; giữ vững và không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ
đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; giáo dục
truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia giám sát, phản biện xã hội;
tham gia hòa giải trong nhân dân… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội ở cơ sở.
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- Các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo
hướng ngày càng sâu sát cơ sở hơn; nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng
của cán bộ, hội viên nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung; phong trào
thi đua “Hội viên cựu chiến binh gương mẫu”, “Chi hội cựu chiến binh xuất
sắc”, “Hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh” được hội viên tham gia tích
cực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội.
- Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm
nghèo luôn được các cấp hội quan tâm; góp phần giúp đỡ hội viên, cựu chiến
binh có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua các
phong trào, hội cựu chiến binh đã xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch,
vững mạnh và có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng và
phát triển tỉnh nhà, bảo vệ, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực
hiện vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế nổi lên:
- Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và một số vấn đề cán bộ, hội viên cựu chiến binh quan
tâm có lúc, có nội dung chưa kịp thời, chưa sâu kỹ.
- Công tác sơ kết, tổng kết một số nội dung phối hợp giữa hội cựu chiến
binh với các ngành chưa được thường xuyên, kịp thời.
- Chất lượng, hình thức sinh hoạt của một số tổ chức hội cựu chiến binh
còn hạn chế, chậm đổi mới; công tác vận động, tập hợp, thành lập tổ chức, nội
dung và phương thức hoạt động của Câu lạc bộ quân nhân còn lúng túng.
- Vai trò của tổ chức hội cựu chiến binh ở một số nơi, nhất là trong việc
tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở chưa được thể hiện rõ.
- Việc giải quyết chế độ chính sách cho cựu chiến binh có lúc chưa kịp
thời, sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan chưa thực sự chặt chẽ.
* Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế:
- Nhận thức về vai trò, vị trí về công tác cựu chiến binh, tổ chức hội cựu
chiến binh ở một số cấp ủy, cơ quan, Mặt trận và các đoàn thể chưa thật sự đầy
đủ, sâu kỹ.
- Tính chủ động, sáng tạo của tổ chức hội trong công tác tham mưu cho
cấp ủy ở một số nơi còn hạn chế.
- Một bộ phận cán bộ hội năng lực tham mưu, kỹ năng tuyên truyền, vận
động và tổ chức các hoạt động cho hội viên cựu chiến binh còn yếu, chưa đáp
ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
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2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Tiếp tục quán triệt những quan điểm chỉ đạo nêu tại Nghị quyết 09NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo
cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách
mạng mới; đồng thời tập trung vào một số nội dung sau:
- Các cấp ủy, ban chấp hành hội cựu chiến binh các cấp cần tăng cường
lãnh đạo và thực hiện các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị,
đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết, kiến thức kinh tế, khoa học kỹ thuật cho
hội viên hội cựu chiến binh; phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công tác
tư tưởng, chính trị, định hướng dư luận xã hội và góp phần củng cố khối đại
đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ quốc phòng – an ninh.
- Hội cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có kết
quả 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” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tổ chức hội và từng hội viên cựu
chiến binh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã
hội, đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng dân chủ, tôn giáo, vấn đề dân tộc
để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống lại các chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, của Nhà nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận,
các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu
nước, nhất là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến
binh làm kinh tế giỏi”.
- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan ban ngành các cấp cần có
những hình thức phù hợp để giúp đỡ cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình,
ổn định cuộc sống. Tạo điều kiện thuận lợi và động viên cựu chiến binh phát
huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tính gương mẫu, giáo dục
con cháu, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng;
đồng thời, phối hợp tốt với tổ chức đoàn thanh niên, đơn vị quân đội trong tập
hợp, giáo dục cựu quân nhân về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục
phát huy những giá trị đã được rèn luyện trong môi trường quân đội, trở thành
lực lượng nòng cốt trong phong trào địa phương.
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- Cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ hội cựu chiến binh trong hoạt động,
tổ chức các phong trào, trong việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan
đến cựu chiến binh.
- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt
Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn với tiếp tục đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo và các kiến nghị, đề
xuất của các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (HN + T78);
(báo cáo)
- Đảng đoàn TW Hội CCB Việt Nam;
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

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

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Minh

