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                                               CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả  

hoạt động của chi đoàn, chi hội ở cơ sở 
 

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi 

hội ở cơ sở. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới; công tác 

tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên được chú trọng; một số mô 

hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở 

cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tuy vậy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội còn nhiều 

hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của một số tổ chức 

đoàn thể còn thiếu chiều sâu, tỷ lệ tập hợp thấp, thiếu lực lượng nòng cốt; hiệu 

quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa cao, còn nặng về hình thức, 

thiếu tính bền vững; nội dung, hình thức sinh hoạt còn cứng nhắc, thiếu hấp dẫn, 

có nơi không duy trì được chế độ sinh hoạt; vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên chưa được phát 

huy.  

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là: Một số cấp uỷ đảng, 

chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với hoạt động của 

các chi đoàn, chi hội. Các tổ chức chính trị- xã hội chưa thường xuyên chỉ đạo, 

hướng dẫn và sâu sát hoạt động của chi đoàn, chi hội; hình thức thu hút, tập hợp 

đoàn viên, hội viên chưa thực sự đa dạng, phù hợp nhu cầu của đoàn viên, hội 

viên; việc quản lý đoàn viên, hội viên thiếu chặt chẽ; công tác phối hợp thực 

hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giữa các tổ chức đoàn thể có lúc, 

có nơi chưa đồng bộ, thiếu nhịp nhàng; đội ngũ cán bộ chi đoàn, chi hội vừa 

thiếu vừa yếu, việc tạo nguồn cán bộ kế cận gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận 

đoàn viên, hội viên thiếu ý thức, trách nhiệm, ngại tham gia các hoạt động xã 

hội. 

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của chi đoàn, chi hội ở cơ sở; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân 

dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và cấp ủy 

các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là: 

Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
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(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11- NQ/TU, ngày 15/7/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới”; Chỉ thị số 

16 - CT/Th.U, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp tục đổi 

mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới”, gắn với thực hiện 

nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo chính quyền các phường, xã thường 

xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các 

phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 

- xã hội hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia tư vấn, giám sát, phản biện trên 

các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.  

- Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt 

động về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

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

Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, 

hướng dẫn nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn, chi hội đáp ứng nhu 

cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

xác định nội dung và lựa chọn cách thức phát động các phong trào thi đua yêu 

nước, các cuộc vận động sát thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng đoàn 

viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm: Rõ người, rõ 

việc, rõ địa chỉ, rõ hiệu quả, gắn với xây dựng các mô hình, điển hình học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã 

hội, tích cực tham gia hiến kế xây dựng thành phố, xây dựng Đảng, chính quyền 

trong sạch, vững mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương 

châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thực hiện tốt vai trò là người đại 

diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội.  

- Phân công cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; thực hiện chế độ sinh hoạt 

theo đúng quy định điều lệ của các tổ chức; đa dạng hóa các hình thức tập hợp 

và nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác phân công, quản 

lý và động viên, chia sẻ với cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.  

4. Ban Thường vụ đảng ủy các phường, xã.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của các chi bộ, nhất là những địa bàn khó khăn. Chỉ đạo chính quyền 
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thực hiện tốt chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo điều kiện 

thuận lợi để các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố đảm nhận các công trình, 

phần việc trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; quan tâm chế độ, 

chính sách đối với cán bộ chi đoàn, chi hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý cấp uỷ đảng, chính quyền làm việc, nghe 

báo cáo tình hình và chỉ đạo, định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị - xã hội; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chi 

bộ thôn, tổ dân phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội; quan tâm xây dựng lực 

lượng nòng cốt của các tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; 

kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức chi đoàn, chi hội khi có biến động về nhân 

sự. Phát huy vai trò, hiệu quả tổ công tác của cấp ủy phụ trách địa bàn thôn, tổ 

dân phố.  

5. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuôc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức đoàn thể; tạo điều kiện để các tổ chức 

đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, xây dựng cơ 

quan, đơn vị văn hóa, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo 

các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên 

ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.  

6. Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, giám 

sát các phường, xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức có liên quan theo dõi, 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở các địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu 

Ban Thường vụ Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, 

phát sinh ở cơ sở. 

7. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp 

việc của Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, 

định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên./. 

 

Nơi nhận:   
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực Thành uỷ;  

- Thường trực HĐND, UBND Th.phố; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố;                                                                                                                                   

- Các TCCS đảng trực thuộc; 

- Các đồng chí trưởng các đoàn công tác; 

- Các đồng chí thành ủy viên; 

- Lưu VP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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