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Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

 
 

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh xem xét, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khoá XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức 

đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025, cụ thể như sau: 

I- QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình Ban Chấp 

hành Đảng bộ Tỉnh dự thảo Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới (sau đây 

viết tắt là dự thảo Nghị quyết). 

- Để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết, Thường trực Tỉnh 

uỷ đã thống nhất để Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức nghiên cứu, với các bước như sau: 

(1) Ban Dân vận Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 13-KH/BDVTU ngày 

19/01/2021 về tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khóa XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức 

đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025 và tổ chức triển khai nghiên cứu 

trong các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn Tỉnh. 

(2) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quyết định thành lập Tổ Biên tập xây 

dựng Nghị quyết (Quyết định số 131-QĐ/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ), xây dựng Đề cương biên tập Nghị quyết và các mẫu biểu khảo sát, điều 

tra bằng phiếu trong 04 nhóm đối tượng: Cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ngành 

Tỉnh; cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 
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- xã hội, các Hội cấp huyện, cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, 

chi đoàn, chi hội khóm, ấp; đại diện đoàn viên, hội viên và người dân. 

(3) Tổ chức khảo sát, điều tra bằng phiếu tại các sở, ban, ngành Tỉnh, 12 đơn 

vị huyện, thành phố, 12 đơn vị xã, phường, thị trấn và 12 đơn vị khóm, ấp, với 

tổng số 1.142 phiếu. 

(4) Trên cơ sở Báo cáo của các địa phương, đơn vị và kết quả khảo sát, điều 

tra bằng phiếu, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã xây dựng Báo cáo đánh giá về vai trò lãnh 

đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình hiện nay 

(trên cơ sở nội dung Đề cương biên tập Nghị quyết) và lấy ý kiến góp ý của thành 

viên Tổ Biên tập. 

(5) Tổ chức Hội thảo cấp huyện tại 02 cụm (chọn thành phố Hồng Ngự và 

huyện Lấp Vò tổ chức), nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí bí thư cấp 

uỷ và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác Dân vận ở cơ sở. 

(6) Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại Hội thảo cấp huyện, Ban Dân vận Tỉnh 

uỷ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đánh giá và dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý 

của Tổ Biên tập, đồng thời, trưng cầu ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh 

đạo Tỉnh (đồng chí Võ Hồng Nhân, đồng chí Đoàn Quốc Cường và đồng chí 

Nguyễn Hải Quân). 

(7) Ngày 06/5/2021, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Hội thảo cấp Tỉnh, sau Hội 

thảo, Tổ Biên tập tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (lần 2), tiếp tục gửi lấy ý 

kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh nêu trên; Ban Thường vụ 

các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh; các đồng chí Tỉnh uỷ 

viên; thành viên Tổ Biên tập. Đến ngày 25/5/2021, Tổ Biên tập Nghị quyết đã nhận 

được 50/72 ý kiến phản hồi của các tập thể và cá nhân (bao gồm văn bản góp ý 

riêng và góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết). 

(8) Tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết (lần 2), đồng thời nghiên 

cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của 

Ban Dân vận Trung ương, Tổ Biên tập bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.  

(9) Ngày 11/6/2021, Ban Dân vận Tỉnh uỷ trình Thường trực Tỉnh uỷ cho ý 

kiến về dự thảo Nghị quyết; tiếp thu góp ý của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, 

Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã điều chỉnh, bổ sung dự thảo Nghị quyết, trình Hội nghị 

lần thứ sáu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

(10) Hội nghị lần thứ sáu, ngày 14/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo 

luận góp ý vào dự thảo Nghị quyết; chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ cập nhật, bổ 

sung một số quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của 

Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 
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hình mới và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW cùng với một số nội dung cốt lõi trong Nghị 

quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường 

và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, tiếp 

tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng  Tờ trình, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, 

cho ý kiến. 

(11) Ngày 05/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Tờ trình số 30-TTr/TU về dự 

thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI tiếp tục tăng cường và đổi 

mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025.   

(12) Tại Hội nghị đột xuất ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xem 

xét, cho ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

và chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.  

II- NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

1. Tên gọi của dự thảo Nghị quyết 

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI và 

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2021, tên gọi của Nghị 

quyết là: "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với 

công tác Dân vận trong tình hình mới". 

Tuy nhiên, sau khi tổ chức nghiên cứu và qua hội thảo cấp huyện, phần lớn 

các đồng chí bí thư cấp uỷ huyện đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, đề xuất Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến điều chỉnh lại tên gọi phù hợp với thực trạng tình 

hình và kết quả công tác Dân vận trên địa bàn Tỉnh hiện nay, đó là: Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI "Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh 

đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025" và 

được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý. 

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết: Gồm 4 phần 

(1) Đánh giá thực trạng tình hình công tác Dân vận trên địa bàn Tỉnh thời gian qua 

(2) Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu  

(3) Nhiệm vụ và giải pháp  

(4) Tổ chức thực hiện 

3. Những điểm mới trong dự thảo Nghị quyết  

(1) Nghị quyết bao gồm tất cả các nội dung liên quan đến công tác Dân vận 

của cả hệ thống chính trị: Công tác Dân vận của Đảng; công tác Dân vận chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, lực 

lượng vũ trang, công tác tôn giáo; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. So với 
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các Nghị quyết trước đây, không bao hàm đầy đủ các nội dung này, do vậy, 

không cần xây dựng Nghị quyết riêng cho từng nội dung, từng tổ chức về công 

tác Dân vận. 

(2) Nghị quyết còn tích hợp, kế thừa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước đây đã ban hành 

có liên quan đến công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và tổ 

chức thực hiện. 

(3) Nghị quyết thể hiện nội dung nâng cao nhận thức gắn với hành động của 

cả hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, phát huy vai trò của nhân dân trong công 

tác Dân vận. Đây là điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Trung ương, cấp uỷ địa 

phương, khơi gợi, phát huy vai trò và quyền làm chủ của người dân trong đồng 

hành cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh của địa phương theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trực tiếp làm công tác Dân vận phải thực hiện tốt phong cách "trọng dân, gần dân, 

hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". 

(4) Nghị quyết đề cao vai trò của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc đổi mới, 

gợi ý, định hướng, khuyến khích, phân công, giao việc cho Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội tham gia đảm nhận thực hiện các công trình phần việc cụ 

thể vào nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; Nghị quyết đề cao vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tham gia thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách cụ thể; Nghị 

quyết còn yêu cầu tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. 

(5) Nghị quyết đã nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém về công tác cán bộ, từ 

đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp cụ thể trong quy hoạch, 

đào tạo, luân chuyển, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

4. Những nội dung chính trong dự thảo Nghị quyết 

4.1. Đánh giá thực trạng tình hình công tác Dân vận trên địa bàn Tỉnh  

Thời gian qua, công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh, nhất 

là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Truyền 

thống yêu nước tiếp tục được phát huy, tạo nguồn lực mạnh mẽ để phát triển kinh 

tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp 

phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh. Các cấp uỷ, tổ chức 

đảng xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chính trị, 
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có vai trò đặc biệt quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập 

trung lãnh đạo đổi mới công tác Dân vận của hệ thống chính trị, nhất là đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội; phương pháp nắm và phản ánh tình hình nhân dân đa dạng, linh hoạt, hiệu 

quả; sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động 

ngày càng hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng Chính quyền có chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình tự quản, phong 

trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của 

người dân theo phương châm "Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác". Công tác Dân vận 

chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét, dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng cao, 

quyền làm chủ của người dân được phát huy. Công tác tôn giáo và vận động đồng 

bào tôn giáo, kiều bào được tăng cường. 

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận 

còn chung chung, phương thức lãnh đạo, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của xã 

hội, còn lúng túng trong định hướng, giao việc cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội; việc quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ 

chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân vận trong tình hình mới. Công 

tác Dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số nơi chưa 

được quan tâm đúng mức, thiếu gắn kết chặt chẽ giữa công tác Dân vận và thực 

hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vai 

trò tham mưu, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 

nơi, có lúc chưa kịp thời; kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân 

vào tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương có mặt còn hạn chế, 

nhất là đội ngũ trí thức, các tín đồ tôn giáo và hộ khá, giàu; công tác giám sát, phản 

biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền còn ít so với yêu cầu; hoạt 

động của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở hiệu quả chưa cao. 

* Nguyên nhân của hạn chế: Một số cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên 

nhận thức về công tác Dân vận chưa đầy đủ, thiếu toàn diện; công tác triển khai, 

quán triệt, cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác Dân vận 

một vài nơi còn chậm, chưa cụ thể; đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng một số nơi còn thiếu kinh 

nghiệm thực tiễn và kỹ năng tuyên truyền, vận động; vai trò tham mưu, đề xuất với 

cấp uỷ có nơi chưa kịp thời; việc bố trí cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một vài nơi còn chắp vá, thiếu tính kế thừa. 

4.2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu  

4.2.1. Mục tiêu:  
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Các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận gắn với công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng 

thuận trong xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện đối 

với công tác Dân vận phù hợp với tình hình hiện nay; tập trung tuyên truyền vận 

động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân theo phương châm "Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; khơi dậy mạnh mẽ ý 

chí, niềm tin và khát vọng làm giàu, nâng cao đời sống của nhân dân trên tinh thần 

"Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, góp phần "Xây dựng nền văn hoá và con người Đồng 

Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và thực hiện thành công sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh".  

4.2.2. Chỉ tiêu chủ yếu: (03 chỉ tiêu) 

(1) Hàng năm, 100% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, 

huyện được cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" 

trở lên; 90% Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn 

được đơn vị cấp trên, cấp uỷ cùng cấp đánh giá, xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ"  

trở lên; phấn đấu đến năm 2025 có 70% Ban Công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, 

Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động đạt từ khá trở lên. 

(2) 100% chi bộ sinh hoạt lệ hàng tháng có đánh giá và định hướng hoạt động 

công tác Dân vận; thực hiện nghiêm việc phân công đảng viên làm nòng cốt tham 

gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, 

tổ hội, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán. 

(3) Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mỗi cấp đăng 

ký đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình, phần việc cụ thể trong chương trình, 

đề án trọng tâm của cấp uỷ, Chính quyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tổ 

chức. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 75% hộ gia đình có ít nhất 01 thành viên 

tham gia vào 01 tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng hoặc thành viên các 

mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. 

4.3. Nhiệm vụ và giải pháp  

(1) Nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của hệ thống chính trị, cán 

bộ, đảng viên về vai trò, vị trí công tác Dân vận trong tình hình mới 

Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công 

tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay, phát huy lợi thế không gian mạng (mạng xã 

hội) để tăng cường sự tương tác, tiếp cận, nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội 

kịp thời, hiệu quả hơn. 
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Lãnh đạo cụ thể hoá các văn bản của Đảng về công tác Dân vận sát với tình 

hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các 

tầng lớp nhân dân.  

Cấp uỷ các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế, quy định về công 

tác Dân vận; phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác Dân vận; tiếp 

tục thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân vận, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm đủ số lượng, chất lượng 

theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 

Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chú trọng xây dựng 

đội ngũ cán bộ phù hợp với từng tổ chức, xác định đây là một trong những nguồn 

cán bộ quan trọng để cung cấp, bổ sung cho Đảng và Nhà nước, vừa có tính kế 

thừa, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; không phân công, bố trí 

cán bộ yếu kém về sức khoẻ, năng lực, uy tín, bị kỷ luật về làm công tác Dân vận.  

(2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối 

với công tác Dân vận trong tình hình mới 

Hàng năm và nhiệm kỳ, các cấp uỷ, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch 

lãnh đạo toàn diện công tác Dân vận, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng 

Đảng. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, giao 

việc, định hướng, gợi mở nội dung về công tác Dân vận, hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, lấy hiệu quả công 

việc làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm. Tạo điều kiện thuận 

lợi về cơ chế, chính sách để từng đơn vị chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện các 

công trình, phần việc, nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của cấp uỷ, Chính quyền.  

Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung làm việc định kỳ giữa cấp uỷ với 

Ban Dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng 

chuyên sâu, chuyên đề theo quy chế làm việc của cấp uỷ. Chú trọng đánh giá chất 

lượng hoạt động công tác Dân vận của các cấp uỷ, nhất là trong sinh hoạt cấp uỷ, 

chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác Dân vận. 

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 

trang; kiểm tra, giám sát và định kỳ làm việc với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công 

tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở, chương trình phối hợp giữa Uỷ ban 

nhân dân với Ban Dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp. Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm 

vụ về lĩnh vực tôn giáo, phát huy tốt nguồn lực xã hội hoá từ các tổ chức tôn giáo. 

(3) Tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Dân vận chính quyền  

Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực của Chính 

quyền; nâng cao chất lượng các mô hình, dịch vụ công theo hướng chuyên nghiệp. 
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Lãnh đạo chuyển đổi số theo hướng lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

làm thước đo cho việc duy trì, nâng cao các Chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI), 

Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI), tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân tiếp cận tất cả các dịch vụ công, từng bước tiếp cận, xây dựng chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4. 

Từng bước hoàn thiện cơ chế và nâng cao vai trò tham gia của người dân 

trong quá trình quyết định những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến 

đời sống của người dân thông qua các hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm 

vững về chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng 

trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh; Uỷ ban nhân dân các cấp tạo cơ chế thuận lợi giao việc, đặt hàng 

để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng chủ động 

đăng ký, đảm nhận các nội dung, phần việc cụ thể trong chương trình, đề án trọng 

tâm của địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; tạo điều 

kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng 

giám sát, phản biện xã hội theo quy định. 

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực 

hiện công tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm 

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Người 

đứng đầu Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện đúng quy định tiếp xúc, gặp gỡ, đối 

thoại với công dân; kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách không còn phù 

hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người sản xuất, kinh 

doanh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thái độ, quy tắc ứng xử của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc với dân phải hiểu dân, trọng dân, 

học dân, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để dân tin tưởng; kiên quyết xử 

lý tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà cho 

dân; quy định cơ chế đi cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan 

quản lý nhà nước. 

Chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, 

đúng pháp luật của các tổ chức tôn giáo; kiên quyết, xử lý các trường hợp lợi dụng 

tôn giáo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức làm 

công tác tôn giáo thường xuyên cập nhật các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh 

vực tôn giáo; hiểu biết cơ bản về giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo. 
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(4) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới 

Từng tổ chức tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động sát 

với nhu cầu, nguyện vọng đối tượng đang quản lý, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên 

truyền, vận động, khai thác hiệu quả các kênh thông tin, nhất là mạng nội bộ, phát 

huy việc khai thác mạng xã hội trong nắm dư luận và phản biện xã hội đối với đoàn 

viên, hội viên và nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội từng 

bước ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý công tác tổ chức.  

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng chủ 

động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ đăng ký đảm nhận thực hiện những nội dung, 

phần việc cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của từng tổ chức. Rà soát đối tượng trong độ tuổi để có giải pháp tập hợp vào tổ 

chức phù hợp, nhất là tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên trong đồng bào tôn 

giáo; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem 

xét, kết nạp kịp thời. 

Tập trung thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là khu vực biên giới, 

vùng sâu, địa bàn khó khăn, huy động nguồn lực hỗ trợ cơ sở trong thực hiện 

nhiệm vụ; chú trọng phân công cán bộ phụ trách địa bàn, nắm chắc nhu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên để điều chỉnh nội dung, phương 

thức hoạt động phù hợp; phấn đấu tuyên truyền, vận động 75% hộ gia đình có ít 

nhất 01 thành viên tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, 

các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư nơi cư trú.  

Đa dạng hoá các hình thức nắm tình hình nhân dân gắn chặt với cơ chế phát 

huy tối đa Tổ Nhân dân tự quản kể cả trên không gian mạng bảo đảm kịp thời, 

chính xác, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội, các mô 

hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản, Tổ Tự quản 

đường biên mốc quốc giới, Tổ Tự quản khu nhà trọ... có giải pháp xây dựng, bồi 

dưỡng các mô hình tự quản, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Dân vận 

khéo" gắn với xây dựng ý thức "Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác" trong nhân dân để kịp 

thời biểu dương, khen thưởng và tổ chức nhân rộng. 

(Về một số nội dung cụ thể của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội, các hội quần chúng đã được nêu trong dự thảo Nghị quyết) 

(5) Lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận trong lực lượng vũ trang 
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Lãnh đạo Chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động công tác Dân vận; phát huy vai trò tự quản của người 

dân tham gia thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", mô hình 

"Tết Quân - Dân", các mô hình, phong trào gắn kết giữa Quân với Dân, góp phần 

giữ vững "an ninh, an toàn, an dân" trên địa bàn Tỉnh. 

Tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác 

giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp; xây dựng, bồi dưỡng và phát huy hiệu quả các mô hình 

tự quản gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, phát 

triển kinh tế - xã hội. 

4.4. Về tổ chức thực hiện 

Dự thảo Nghị quyết có 07 nội dung để Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện 

đạt hiệu quả Nghị quyết. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Các đại biểu dự Hội nghị,  

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH (A). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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