
  

 1 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH  

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số  28 - KL/Th.U 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

    TP. Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2020               

 

                            

 

   THÔNG BÁO 
 KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY 

tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố  
----------- 

 

Ngày 10/11/2020, Thường trực Thành uỷ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể Thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian 

qua; kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 và thời 

gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trưởng ban Tổ chức, Chánh Văn 

phòng, Phó Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; trưởng, phó các 

đoàn thể Thành phố.  

Sau khi nghe Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và các đề xuất, kiến 

nghị; ý kiến phát biểu của các thành phần dự làm việc, Thường trực Thành ủy thống 

nhất kết luận:  

1. Trong 10 tháng năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố đã 

bám sát nhiệm vụ chính trị để chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ 

đề ra; phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, chất lượng, hiệu quả quả 

hơn. Phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến 

phản ảnh của Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn 

viên, hội viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng 

các cấp, gắn với nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng đô thị văn minh, nông 

thôn mới. Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch đại địch 

Covid-19; phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là tiếp nhận và phân phối 

nguồn cứu trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do lũ lụt, động viên, chia sẻ, giúp đỡ 

đoàn viên, hội viên, Nhân dân ổn định cuộc sống. 

Tuy vậy, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố vẫn còn 

những hạn chế, khó khăn. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn lúng 

túng, nhất là việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên; việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các 

hoạt động về cơ sở.... chưa rõ nét. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị có lúc còn 
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thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao. Chất lượng một số phong trào, hoạt động chưa 

cao, chưa đồng đều, có lúc còn mang tính hình thức. Việc vận động, hướng dẫn xây 

dựng và nhân rộng mô hình  Dân vận khéo  ở một số tổ chức đoàn thể cơ sở còn 

hạn chế. Công tác phối hợp với chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 

các phong trào thi đua ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả, thiếu chặt chẽ. Việc giám 

sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 và Quy định 124 của Ban Bí thư 

hiệu quả chưa cao; việc giám sát kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thành phố 

giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân sau hội nghị đối thoại còn lúng 

túng, chưa rõ nét. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức chi đoàn, chi hội ở cơ sở, 

nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế; việc phát triển đoàn 

viên, hội viên, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là vùng đồng bào có đạo còn hạn 

chế. Việc nắm tính hình, tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ 

cơ sở chưa kịp thời. 

2. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn 

thể, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, 

Thường trực Thành ủy yêu cầu MTTQ và các đoàn thể Thành phố tập trung thực 

hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây: 

2.1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI sâu rộng 

trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình hành động 

và tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể. Rà 

soát, đánh giá các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 

2020 của tổ chức mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả cao 

nhất.  

2.2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục 

đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; giác ngộ, tập hợp quần chúng vào tổ 

chức và tự nguyện hoạt động vì tổ chức đoàn thể. Chủ động nắm bắt kịp thời tình 

hình Nhân dân để thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin, quan 

điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

2.3. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 

trên các lĩnh vực. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát 

triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tham 

gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý và phân loại rác tại nguồn; 

xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, nhất là trong thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXI, mỗi đoàn thể triển khai cụ thể từng chỉ tiêu và tiếp tục xây dựng, nhân rộng 

mô hình như: Mặt trận Tổ quốc xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang; Hội 

Nông dân xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị; Hội Liên hiệp phụ nữ vận động 

thực hiện phân loại rác tại nguồn; Liên đoàn lao động tổ chức các hội thi tay nghề, 
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tôn vinh người lao động; Thành Đoàn xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, 

phát triển phong trào bóng đá học đường... 

2.4. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 

chức đoàn thể, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, trao đổi, toạ 

đàm với đoàn viên, hội viên và nhân dân, lắng nghe ý kiến, giải quyết hoặc phản 

ảnh lên cấp trên và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những yêu cầu, nguyện 

vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Giám sát việc giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông 

người, không để phát sinh thành  điểm nóng , giữ vững ổn định chính trị ở địa 

phương, cơ sở. Thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, nghề nghiệp, diễn đàn sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao (câu lạc bộ 

doanh nhân trẻ - khởi nghiệp, câu lạc bộ gia đình trẻ...) đáp ứng nhu cầu chính 

đáng về nghề nghiệp và đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kêu gọi, vận 

động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm chung tay góp sức hỗ trợ người nghèo, các 

hộ gia đình chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là làm 

nhà ở và trao quà cho các đối tượng chính sách, tham gia bảo hiểm y tế. 

2.5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám 

sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Quy định 

số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của 

người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt, đảng viên. Kịp thời nắm bắt các vấn đề phát 

sinh ở cơ sở để phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy giải pháp xử lý 

triệt để. Đồng thời làm tốt việc giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ý 

kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân sau hội nghị đối thoại, hội nghị tiếp xúc cử 

tri. 

2.6. Kiện toàn, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể 

từ thành phố đến cơ sở, nhất là chi đoàn, chi hội ở vùng đồng bào có đạo, các thôn, 

tổ dân phố sau sáp nhập. 

Có giải pháp nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức. Quan tâm 

thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; bồi dưỡng 

đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì xây dựng quy chế 

hoạt động chung khối; quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoàn thành trước 

20/12/2020. 

3. Về đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các 

đoàn thể thành phố (danh mục kèm theo), Thường trực Thành uỷ giao: 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức hội đoàn thể Thành phố trên cơ sở các việc đã 

đề xuất, chủ động tham mưu nội dung trình Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh 
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đạo UBND Thành phố xem xét quyết định theo thẩm quyền nh m tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố hoạt động hiệu quả. 

- Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các Ban xây dựng Đảng và 

các phòng, ban liên quan theo chức năng, thẩm quyền phối hợp với Ủy ban MTTQ 

và các đoàn thể Thành phố tham mưu giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất. 

Những nội dung vượt quá thẩm quyền báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường 

trực Thành ủy xem xét quyết định. 

Giao Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện, báo cáo Thường trực Thành ủy h ng tháng và trong giao Thường trực 

định kỳ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ; 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; (để BC); 

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT Thành uỷ, Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành uỷ; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; 

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; 

- Lưu. 

T/L BAN TH  NG V  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Trương Đình Dũng 
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DANH M C KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

(Kèm theo Thông báo Kết luận số 28 -TB/Th.U ngày 24 /11/2020 

của Thường trực Thành ủy) 
 

1. Các dự thảo về Đề án phát triển kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố: Đề 

nghị Chính quyền thành phố cần phối hợp để lấy ý kiến phản biện của MTTQ và 

các đoàn thể, một mặt vừa phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, mặt khác để 

tuyên tuyền nội dung của Đề án quá đó nắm tâm tư nguyện vọng và tình hình Nhân 

dân trước khi chính thức ban hành. 

2. Về công tác cán bộ Đoàn: Hiện nay có một số cán bộ Đoàn cơ sở quá tuổi 

theo quy định (Thạch Quý, Tân Giang, Thạch Hưng), kính đề nghị Thường trực 

Thành ủy quan tâm xem xét bố trí. Đối với cơ quan Thành đoàn, hiện nay được 2/5 

biên chế, trong thời gian chờ Tỉnh tổ chức thi tuyển cán bộ khối Đảng, đoàn thể, để 

đảm bảo triển khai các hoạt động của cơ quan Thành đoàn hiệu quả, kính đề nghị 

Thường trực Thành ủy cho chủ trương để cơ quan Thành đoàn tổ chức tiếp nhận các 

tình nguyện viên tham gia hoạt động. 

3. Hiện nay, Thành phố đang triển khai thực hiện các mô hình kinh tế đô thị, 

kính đề nghị Thường trực Thành ủy tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được 

tiếp cận, triển khai thực hiện mô hình.  

4. Năm 2021 sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền 

thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo 

HĐND - UBND Thành phố bố trí ngân sách trong kế hoạch giao đầu năm để Thành 

đoàn chủ động triển khai thực hiện. 

5. Để thành lập Hội Doanh nhân CCB theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên, thường 

trực Hội CCB thành phố đề nghị Thường trực Thành ủy có sự chỉ đạo UBND và 

Phòng Nội vụ Thành phố cho phép Hội CCB Thành phố được thành lập Hội Doanh 

nhân CCB Thành phố (đến nay có 7/13 huyện thị đã thành lập). Các văn bản thành 

lập hội, hội đã chuẩn bị cơ bản xong. 

6. Hiện nay, nguồn kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ cho Liên đoàn 

Lao động Thành phố không đủ để tổ chức các hoạt động, kính đề nghị Thành phố 

hỗ trợ một phần kinh phí để Liên đoàn Lao động thành phố có điều kiện tổ chức các 

hoạt động nh m thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

7. Đề nghị Thành ủy, UBND Thành phố tạo điều kiện để Hội Nông dân Thành 

phố phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Ứng dụng và bảo vệ cây trồng vật nuôi tổ 

chức chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa 

(Rau, hoa, cây dược liệu) ở các tỉnh phía nam để tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Thành phố.  

8. Đề nghị Thường trực Thành ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội 

đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và cấp Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

9. Đề nghị Thành phố đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối 

với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cơ sở theo Nghị quyết 156 HĐND tỉnh. Đề 
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nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan, 

UBND phường, xã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực 

hiện việc chi kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban 

Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định. 

10. Đề nghị Thường trực Thành ủy tạo điều kiện cho cán bộ công chức cơ 

quan Khối dân đi học tập kinh nghiệm về moohinfh hoạt động vào thời gian phù 

hợp. 

11. Đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố quan tâm bố trí kinh 

phí mua sắm hệ thống loa máy Hội trường cơ quan Khối dân, máy photocopy và 

máy vi tính của cơ quan MTTQ để phục vụ công tác bầu cử nhiệm kỳ tới. 
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