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THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
----Ngày 23/8/2017, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì
Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Tham dự Hội nghị có đại diện
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các hội quần chúng. Ở điểm cầu
các huyện, thị, thành ủy có đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, lãnh
đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và các hội quần chúng
trên địa bàn huyện. 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 Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ
Chính trị
Việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05 năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực,
nổi rõ là:
- Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành,
đoàn thể về công tác hội quần chúng đã có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh
đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và
hoạt động của hội quần chúng được tăng cường. Các cấp chính quyền đã thực
hiện tốt quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng,
tạo điều kiện thuận lợi cho các hội quần chúng hoạt động; phát huy vai trò của
hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và xây dựng, hoàn thiện chính
sách trên địa bàn tỉnh.
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- Ngày càng có nhiều tổ chức hội thành lập, thu hút ngày càng nhiều hội
viên; hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Theo tôn chỉ, mục đích, các
hội đã có nhiều hoạt động trên các lĩnh vực: kinh kế, phản biện khoa học, văn
hóa – giáo dục, y tế, hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa góp phần xây
dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát
triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn
một số khuyết điểm, hạn chế như sau:
- Một số cấp uỷ, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến, triển
khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 33
còn chậm; việc cụ thể hoá xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện còn chung
chung, thiếu các giải pháp cụ thể; công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng
trong nhân dân.
- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị của Bộ
Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa được quan tâm đúng mức; công
tác theo dõi, sơ kết đánh giá việc thực hiện chưa được thường xuyên.
- Chất lượng hoạt động nhiều tổ chức hội chưa cao; nội dung, phương
thức hoạt động chậm đổi mới, còn phong cách hành chính.
- Việc thực hiện nguyên tắc 3 tự “Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về
kinh phí” ở một số hội chưa được bảo đảm; vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ
trợ của Nhà nước.
- Công tác quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động hội có nơi, có lúc
còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Một số hội còn sai phạm trong hoạt động nhưng
chưa được chấn chỉnh kịp thời, chậm đại hội theo nhiệm kỳ. Việc sắp xếp cho
phù hợp các tổ chức hội quần chúng có sự tương đồng về tính chất, chức năng,
nhiệm vụ, nội dung hoạt động theo Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị
gặp khó khăn, đến nay chưa sắp xếp được tổ chức hội quần chúng nào.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số
33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp
nêu trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW về
tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng; đồng thời tập trung vào
một số nội dung sau:
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2.1. Cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo công tác hội, định hướng
chính trị trong hoạt động của các hội. Lãnh đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện
thuận lợi và hướng dẫn để các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.
2.2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tổ chức hội:
- Bảo đảm hội được lập ra theo yêu cầu chính đáng của nhân dân, hoạt
động theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng cường định hướng cho các tổ chức hội, hướng hoạt động của hội
vào các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, phát huy tiềm
năng, lợi thế của địa phương cũng như tham gia giải quyết những vấn đề khó
khăn, vướng mắc trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của hội quần
chúng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng điển hình. Đồng thời, xử lý nghiêm
những hội có sai phạm hoặc lợi dụng danh nghĩa hội để có những hành vi vi
phạm pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các hội quần chúng chưa Đại hội
tiến hành Đại hội theo điều lệ và theo nhiệm kỳ.
2.3. Cấp ủy đảng các cấp phải thường xuyên tạo nguồn bồi dưỡng phát
triển đảng viên mới trong các hội quần chúng, thành lập tổ chức đảng trong các
hội quần chúng khi đủ điều kiện và phát huy vai trò của đảng viên trong các tổ
chức hội, lực lượng đảng viên phải đóng vai trò nòng cốt trong việc định hướng
và tổ chức các hoạt động của hội bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tôn chỉ,
mục đích, Điều lệ Hội.
2.4. Từng tổ chức hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động; trong đó, phải đảm bảo các nội dung:
- Bảo đảm nguyên tắc hoạt động: Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về
kinh phí; tuân thủ pháp luật và điều lệ hội; không trông chờ vào sự hỗ trợ của
Nhà nước;
- Phải mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên; bảo đảm ổn định tổ chức,
quản lý hội viên chặt chẽ; ngày càng nâng cao chất lượng hội viên. Khắc phục
tình trạng hành chính hoá trong tổ chức và hoạt động của các hội hiện nay.
- Tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương;
phát huy vai trò tiên phong xung kích, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trong
hoạt động khoa học kỹ thuật, công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động xã hội,
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từ thiện… gắn với thực hiện tôn chỉ, mục đích của tổ chức mình. Những hội
chưa Đại hội tiến hành Đại hội theo điều lệ và theo nhiệm kỳ.
2.5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng
cường phối hợp, giúp đỡ các hội quần chúng hướng vào việc đổi mới nội dung,
hình thức tập hợp, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân để xây dựng và phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát động, tổ chức thực hiện có hiệu
quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời thực hiện tốt vai
trò giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
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
các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng;
(báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Nội vụ;
- 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 và các hội quần chúng;
- 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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