TỈNH ỦY HẬU GIANG
*
Số
-BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hậu Giang, ngày tháng 8 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/7/2016
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao chất lượng hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo
----Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 21/7/2016 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc (viết tắt MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội (viết tắt là đoàn thể) trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” (viết tắt là Nghị quyết số 06NQ/TU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo kết quả như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Từ khi thành lập đến nay, Hậu Giang có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (02
thành phố, 01 thị xã và 05 huyện) trong đó, có 75 xã, phường, thị trấn và 525 ấp,
khu vực với diện tích tự nhiên 1.608 km2. Dân số toàn tỉnh có 199.274 hộ, với
729.780 người. Trong những năm qua, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục phát triển và luôn giữ vững ổn định, đời sống
người dân ngày càng được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể có nhiều phong trào
và hình thức hoạt động để tập hợp vận động đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tích
cực hưởng ứng ủng hộ các phong trào thi đua yêu nước, xóa nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo điều
kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ
của đoàn viên, hội viên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống tổ chức của
MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn.
Tuy nhiên, hoạt động MTTQ và các đoàn thể ở một số nơi vẫn còn mang tính
hành chính, sinh hoạt còn hình thức; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể
còn hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và nông thôn. Một số cuộc
vận động, phong trào thi đua phát động thực hiện hiệu quả còn thấp; hoạt động
giám sát, phản biện xã hội có lúc còn lúng túng, bị động,…
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II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT SỐ 06-NQ/TU
1. Công tác lãnh đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
1.1. Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU
Sau khi Nghị quyết số 06-NQ/TU được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai
đến cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành phố; đồng thời, chỉ đạo
các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ
chức triển khai và quán triệt rộng rãi trong nhân dân. Qua quán triệt, triển khai Nghị
quyết số 06-NQ/TU, các cấp ủy đảng, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển
khai thực hiện đến MTTQ và các đoàn thể các cấp và tạo chuyển biến về nhận thức
và thống nhất cao quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 06-NQ/TU. Kết quả, đã tổ
chức được 278 cuộc triển khai đến 29.576 lượt cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 99,17%;
MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, đạt tỷ lệ 98,55%[1].
1.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
Hàng năm, ngoài kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong
Nghị quyết số 06-NQ/TU. Đồng thời, chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cấp ủy
đảng thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 06NQ/TU[2]. Qua đó, các cấp ủy đảng đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các địa
phương, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và
khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
Trước khi có Nghị quyết số 06-NQ/TU, từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chủ
trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính
quyền với Nhân dân. Tuy nhiên, MTTQ và các đoàn thể chưa thường xuyên chủ
động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác vận
động quần chúng; chưa chú trọng nhiều đến công tác đổi mới nội dung, phương thức
Trong đó, Công đoàn đạt tỷ lệ 99,76%, Hội Nông dân đạt tỷ lệ 98%, Đoàn thanh niên đạt tỷ lệ 100%, Hội
LHPN đạt tỷ lệ 95%, Hội Cựu chiến binh đạt tỷ lệ 100%.
[2]
Kết quả, từ năm 2017 đến năm 2020 tỉnh tổ chức khảo sát tại 12 đơn vị cấp xã; 8 đơn vị cấp huyện; riêng
năm 2021 kiểm tra chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp;
cấp huyện tổ chức 412 cuộc kiểm tra, giám sát; cấp xã tổ chức 205 cuộc kiểm tra, giám sát.
[1]
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hoạt động, củng cố tổ chức, tập hợp, vận động quần chúng thực hiện các phong trào
thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến; hoạt động mang
tính hành chính, sinh hoạt hình thức, chất lượng chưa cao, việc chăm lo cho đoàn
viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn lúng
túng. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của
MTTQ và các đoàn thể; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ MTTQ
và các đoàn thể, nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều bất cập, thiếu ổn định; điều kiện về cơ
sở vật chất, hỗ trợ (xin cho) kinh phí hoạt động rất hạn chế,…
Sau khi có Nghị quyết số 06-NQ/TU, các cấp ủy đảng trong tỉnh thường
xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, sơ, tổng kết, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tỉnh có liên quan
đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể của cấp mình; thường xuyên làm việc
định kỳ giữa Thường trực cấp ủy, UBND với MTTQ và các đoàn thể. Chính
quyền chủ động xây dựng nội dung, ký kết quy chế phối hợp hoạt động với
MTTQ và các đoàn thể cùng cấp hàng năm; phân bổ (phân bổ theo KH hoạt
động) kinh phí, cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho MTTQ và các đoàn
thể hoạt động phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị.
Hoạt động của MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh có sự thay đổi rõ nét
theo hướng tích cực, quan tâm nhiều hơn việc đổi mới nội dung, nâng cao chất
lượng hoạt động, tập trung cho cơ sở, giảm nhiều chi tiêu thi đua, thủ tục hành
chính; củng cố, nâng chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, đội, nhóm; các phong
trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ
chính trị của địa phương; xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả
được nhân rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đáp ứng nhu
cầu, lợi ích chính đáng, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội
viên và Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng,
chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được
quan tâm; chú trọng bám sát các vấn đề xã hội mới, vấn đề mà nhân dân quan tâm.
2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TU
Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU đến nay đã thực hiện
vượt 4/5 chỉ tiêu đề ra (gồm chỉ tiêu số 1,2,4,5), có một chỉ tiêu đạt trên 93,54% so
với Nghị quyết 06-NQ/TU[3], do đoàn viên, hội viên đa số đi làm ở các công ty, xí
nghiệp ít hoặc không có thời gian tham gia dự sinh hoạt để triển khai học tập (đính
kèm chi tiết số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu).

[3]

Đó là chỉ tiêu số 3 (Đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết từ 98% trở lên).
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2.2. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Qua 05 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, nhận thức của các
cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của MTTQ và các
đoàn thể có sự chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đổi
mới nội dung, phương thức lãnh đạo, kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở; duy trì
làm việc định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm với MTTQ và các đoàn thể để nắm tình
hình tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhằm định hướng lãnh đạo, chỉ
đạo, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp quan
tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc
đảm bảo để MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ;
quan tâm hơn đến cán bộ MTTQ, các đoàn thể như: Quy hoạch, luân chuyển, đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ,…
Ngoài ra, các cấp ủy đảng còn bố trí, phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo
phụ trách đoàn thể, thường xuyên dự sinh hoạt với chi, tổ hội; đưa nội dung kết
quả lãnh đạo hoạt động MTTQ, các đoàn thể vững mạnh thành một tiêu chuẩn để
đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, quy định cán bộ, công chức,
viên chức có trách nhiệm tích cực tham gia sinh hoạt với các tổ chức đoàn thể.
2.3. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với MTTQ và
các đoàn thể đoàn thể chính trị - xã hội
Tỉnh đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện, kiểm tra, khảo sát, sơ, tổng kết các
văn bản liên quan đến MTTQ và các đoàn thể[4]; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể
các cấp trong tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng chỉ đạo của Trung ương[5];
Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 04-QC/TU và ban hành Quy chế số 07-QC/TU ngày 26/6/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; ban hành và sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU
ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp
nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 18/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của
MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính
trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết
định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 31/3/2021
về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp trong tỉnh,...
[5]
Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp trong
tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;
Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp trong
tỉnh tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/02/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 16/4/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu
[4]
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kịp thời cho chủ trương và lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức các hoạt
động quy mô cấp tỉnh, khu vực, tham gia các hoạt động của Trung ương. Tổ chức
gặp gỡ, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ MTTQ,
các đoàn thể, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh [6]; thành lập 02 đoàn khảo sát
nắm tình hình những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở nghỉ việc tại các
huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ những người hoạt
động không chuyên trách ở cơ sở và tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt
động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.
Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện tốt công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ MTTQ và các đoàn thể; phân
công một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy làm Chủ tịch MTTQ, trưởng
các đoàn thể là Ban Chấp hành Đảng bộ[7]; điều động 97 cán bộ thuộc khối Đảng,
Nhà nước sang công tác tại cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các
cấp trong tỉnh[8] (trong đó, có 65 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo); 69 đồng chí cán
bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh sang công tác tại các
cơ quan khối Đảng, Nhà nước (trong đó, có 51 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo).
Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham
mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ
thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội[9].
MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 08/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 7/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo
Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2022 – 2027.
[6]
Cấp tỉnh: Tổ chức 01 cuộc, có 214 cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự, có
1.497 ý kiến; 01 cuộc gặp gỡ với hợp tác xã và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; cấp huyện: Tổ chức 08 cuộc, có
1.559 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự, có 4.977 góp ý.
[7]
Cấp tỉnh: Đồng chí Chủ tịch MTTQ tỉnh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động
tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cấp
huyện: 8/8 chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy; 02 Phó chủ tịch MTTQ là Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ; 01 Chủ tịch Liên đoàn Lao động là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, 05 Chủ tịch Liên đoàn Lao động là Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ; 07 Chủ tịch Hội Nông dân là Ủy viên Chấp hành Đảng bộ; 08 Bí thư Đoàn thanh niên
là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 08 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp xã:
Có 68 Chủ tịch MTTQ xã là Thường vụ Đảng ủy; 55 Chủ tịch Hội Nông dân là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
49 Bí thư xã đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; 64 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ là Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ; 01 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 09 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
[8]
Cấp tỉnh: Điều động 12 đồng chí cán bộ khối Đảng, Nhà nước sang công tác tại cơ quan MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội (trong đó, có 05 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo); 09 đồng chí cán bộ cơ quan MTTQ và
các đoàn thể chính trị - xã hội sang công tác tại các cơ quan khối Đảng, Nhà nước. Cấp huyện: Điều động 82 đồng
chí các cơ quan khối Đảng, Nhà nước sang công tác tại cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (trong đó,
có 60 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo); 60 đồng chí cán bộ cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sang
công tác tại các cơ quan khối Đảng, Nhà nước (trong đó, có 51 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo).
[9]
Giám sát việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW và Quyết định số 4697QĐ/TU ngày 05/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định trách nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý của
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW; kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 62-
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Các huyện, thị, thành ủy thường xuyên lãnh đạo, định hướng cho MTTQ và
các đoàn thể hoạt động, chú trọng các vấn đề cấp thiết, mới phát sinh; kịp thời chỉ
đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc với MTTQ và
các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thường xuyên dự và chỉ đạo các
cuộc hội nghị, họp giao ban do MTTQ và các đoàn thể tổ chức.
2.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với sự phối hợp giữa chính
quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác phối
hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 06-NQ/TU; tạo điều kiện MTTQ và các đoàn
thể tham gia phản biện xã hội các dự thảo và thực hiện một số chương trình, dự
án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội [10]; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc
MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ
ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp dân, đối
thoại với Nhân dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp
triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội,
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các quyết định, chỉ
thị và văn bản điều hành của Ủy ban nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh quốc phòng của tỉnh. Vận động cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 99,99%.
Thường xuyên tham dự các cuộc họp, hội nghị của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội tỉnh. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang, giai đoạn 2017 2020 và những năm tiếp theo.
[10]
MTTQ tỉnh tổ chức 9 cuộc hội nghị phản biện xã hội về Đề án cấp nước nhỏ, lẻ phục vụ nông thôn; dự án
quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2035; dự thảo kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp, dự thảo kế hoạch phát triển nhóm cây trồng, vật nuôi
theo hướng tập trung có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; dự thảo nghị quyết “Quy
định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”,... MTTQ cấp huyện
tổ chức 34 cuộc hội nghị phản biện về dự thảo đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, dự
thảo kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tận tụy, phục vụ Nhân dân và phát triển nguồn nhân lực giai
đoạn 2021 - 2025. Cấp xã tổ chức 34 cuộc hội nghị phản biện nội dung liên quan đến dự thảo kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội.

7
xã hội tỉnh, qua đó điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong thực tiễn
phát sinh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính quyền các cấp trong
tỉnh quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, phân bổ kinh phí đảm
bảo cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động[11] và phối hợp thực hiện
tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
2.5. Việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động
của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động: MTTQ
và đoàn thể các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục cho đoàn viên, hội viên cả về nội dung và hình thức, đặc biệt là phương thức
tuyên truyền“Hình thức tập trung, nội dung thiết thực” (một cuộc, nhiều nội dung,
nhiều đối tượng, nhiều chủ thể tham gia tuyên truyền).
Nội dung, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến tài liệu hỏi - đáp chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp biên
soạn lại nội dung ngắn gọn, dễ hiểu liên quan trực tiếp đến đoàn viên, hội viên và
Nhân dân như: Văn kiện Đại hội Đảng, tài liệu tuyên truyền bầu cử Quốc hội và
Hội đồng nhân dân các cấp,...
Hình thức, theo hướng linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, phù hợp từng đối tượng,
tổ chức, địa phương, đơn vị[12]; thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với
chính quyền kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên
và Nhân dân góp phần tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Kết quả,
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đã tổ chức tuyên truyền các chủ
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội
viên tham dự đạt tỷ lệ 95,45%.
Nâng cao chất lượng tổ chức, đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, hình
thức sinh hoạt, tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên: MTTQ và các
đoàn thể các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết
số 06-NQ/TU; chủ động tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy,
quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; tham mưu cho cấp ủy cùng cấp
Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung mức
chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu
Giang quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường,
thị trấn, ấp, khu vực; Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và mức bồi
dưỡng cho các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu vực.
[12]
Như: Báo, đài, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hội thi, trong các buổi sinh hoạt lệ và họp chi, tổ, nhóm,..
[11]
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ban hành nhiều văn bản lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương
thức và nâng cao chất lượng hoạt động, lãnh đạo Đại hội đúng theo sự chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh; công tác phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền thực
hiện khá chặt chẽ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, nhiệm vụ
chính trị, tình hình thực tế của địa phương.
Coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, thường xuyên vận động thu
hút kết nạp đoàn viên, hội viên vào tổ chức. Chú trọng thu hút các cá nhân tiêu
biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành
trong các tôn giáo tham gia công tác Mặt trận, đoàn thể, tạo sự đa dạng về thành
phần trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động hướng tập trung cho cơ sở,
địa bàn dân cư, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên khảo sát
đánh giá thực trạng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; quan tâm rà soát
củng cố, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên.
Kết quả, qua các phong trào các đoàn thể chính trị - xã hội phát triển mới
được 172.537 đoàn viên, hội viên; củng cố ra khỏi tổ chức 118.135 đoàn viên, hội
viên, tổng số đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh hiện nay
là 322.951 đoàn viên, hội viên.
Nâng cao chất lượng, đổi mới tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi
đua, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên: Phối hợp chặt chẽ cùng chính
quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu
nước tiêu biểu[13]; tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc trong xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đóng góp nhiều tiền, của, ngày công lao
động, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc,… để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội.
Kết quả, đã xây dựng, sửa chữa 5.448 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà
nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, nhà nhân ái,… trị giá trên 140 tỷ đồng;
tặng 55.463 suất học bổng trị giá trên 31 tỷ đồng; thực hiện 209.668 công trình,
phần việc; giúp 8.750 đoàn viên, hội viên thoát nghèo.
Việc nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền: MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên,
hội viên nâng cao nhận thức và đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại
của các thế lực thù địch, các quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây
Như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người
nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Gia đình 05 không, 03 sạch”; phong trào “Thi đua lao
động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động”; “Thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ
Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Câu
lạc bộ môi trường Cựu chiến binh đảm nhiệm”,…
[13]
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dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW; đồng thời, thực hiện tốt công
tác hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần giữ
vững an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Kết quả, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp trong tỉnh và Nhân dân đã đóng góp 23.788 ý kiến; toàn tỉnh đã tiếp
nhận 14.243 vụ việc; đưa ra hòa giải 14.144 vụ việc, đạt 99,30%; trong đó: Hòa
giải thành 12.983 vụ việc, đạt 91,15%.
Việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát: MTTQ và các đoàn thể
đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong thực hiện công
tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ chuyên môn, qua đó nắm tình hình những
thuận lợi, hạn chế, khó khăn để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ
được giao, hàng năm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát với nội
dung, đối tượng giám sát cụ thể, thiết thực theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày
12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội
của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và bám sát vào Nghị quyết
của cấp ủy địa phương, sự chỉ đạo của MTTQ, đoàn thể cấp trên và tình hình thực
tế của từng địa phương, đơn vị trình cấp ủy cùng cấp phê duyệt; đồng thời, chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện kế hoạch giám
sát từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo được yêu cầu, hình thức giám sát được đổi
mới[14]. Qua đó, MTTQ và các đoàn thể đã kiến nghị, góp ý nhiều vấn đề quan
trọng, giúp cho chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các
quy định đạt kết quả tốt nhất.
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo: MTTQ, các đoàn
thể từng bước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy
tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, lãnh
đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của MTTQ và các đoàn thể đúng theo sự
chỉ đạo của Trung ương; thực hiện tốt công tác nắm dư luận xã hội, kịp thời tham
mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền có giải pháp xử lý phù hợp.
Nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ
động tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng, điều động những
cán bộ có năng lực uy tín, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng làm
công tác MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh. Phối hợp với chính quyền thực
hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể, nhất
là đối với đội ngũ những người không chuyên trách ở cơ sở.
MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.435 cuộc giám sát như: kiểm tra, giám sát công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 giám sát, việc triển
khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016, giám sát về việc thực hiện Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang,… trong đó cấp tỉnh tổ chức 94 cuộc , cấp huyện tổ chức 580 cuộc, cấp xã tổ chức 873 cuộc.
[14]
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Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng: MTTQ và các
đoàn thể quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi
đua phù hợp với tình hình hiện nay, tập trung các hoạt động cho cơ sở; quan tâm
xét khen thưởng cho đối tượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp phần tạo động
lực để vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa
phương và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XIII,
nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai
trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội không ngừng được nâng lên. Các
cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của MTTQ,
các đoàn thể; chính quyền các cấp đã tăng cường công tác phối hợp, bố trí kinh
phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu
quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ chính trị của
tỉnh và các địa phương.
Các cấp ủy trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; ban hành các nghị
quyết chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã
hội nâng cao chất lượng hoạt động; các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày
càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu
cầu, lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; xây dựng được nhiều mô hình
hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng
Nhân dân; phong trào chăm lo cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã
hội, đã tạo động lực lớn, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác giảm nghèo ở địa
phương. Hệ thống tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt và số lượng đoàn
viên, hội viên ngày càng thực chất và từng bước nâng lên. Công tác giám sát, phản
biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội các cấp tiếp tục được quan tâm; chú trọng bám sát các vấn đề xã hội
mới, vấn đề mà nhân dân quan tâm. Qua các cuộc giám sát, phản biện xã hội
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tham mưu cho cấp ủy đảng,
phối hợp chính quyền kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương giải quyết,
khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.
Chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đột
xuất, bố trí nơi làm việc, cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho MTTQ
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và các đoàn thể hoạt động; công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể ngày càng
chặt chẽ, hiệu quả, có sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp.
Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương
thức, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hoá; công tác tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên được quan tâm đổi mới, bám sát vào các sự kiện quan
trọng của đất nước. Vị trí, vai trò của MTTQ và đoàn thể từng bước được nâng lên.
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể ngày
càng nâng cao chất lượng, hiệu quả bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm
vụ chính trị của địa phương thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham
gia hưởng ứng; quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn
viên, hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
2. Hạn chế
Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã hội; một số cán bộ, đảng viên khi thực hành nhiệm vụ
chưa coi trọng công tác vận động, thuyết phục, còn thiếu trách nhiệm, chưa gần
dân và lắng nghe ý kiến của dân.
Công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu;
việc nắm tâm tư, nguyện vọng trong đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời. Một
số tổ chức đoàn thể chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; một số
phong trào, cuộc vận động chưa thật sự thiết thực; công tác quản lý đoàn viên, hội
viên chưa sâu sát; chất lượng hoạt động, nội dung sinh hoạt ở một số chi đoàn, chi
hội, tổ hội đoàn thể còn dàn trải, thiếu tính thuyết phục đoàn viên, hội viên.
Nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có quan tâm đổi
mới nhưng vẫn còn chậm; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước kết quả
thiếu đồng đều, có lúc, có nơi còn dàn trải, còn hình thức, chưa có nhiều cách làm
hay, mô hình mới, đột phá tiêu biểu, chậm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của đoàn
viên, hội viên và Nhân dân; chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội chưa cao, số lượng
đoàn viên, hội viên tham dự chưa đầy đủ. Đời sống của một bộ phận cán bộ của
MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở, đoàn viên, hội viên còn gặp khó khăn.
Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, bố trí cán bộ của
MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở đôi lúc còn chậm. Điều kiện cơ sở vật chất, kinh
phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở phân bổ hoạt
động cho các đơn vị chưa có sự đồng điều, tương xứng.
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Việc sơ, tổng kết, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả
trong tổ chức và hoạt động chưa được quan tâm thực hiện tốt; công tác giám sát,
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của
MTTQ và các đoàn thể có nhiều nỗ lực, đạt một số kết quả nhưng nhìn chung vẫn
còn chậm, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, nhất là đối với cấp huyện và cơ sở.
3. Nguyên nhân
Một số cán bộ MTTQ và đoàn thể thường xuyên thay đổi ở một số vị trí, nhất
là ở cơ sở nên dẫn đến chưa nắm hết chức năng, nhiệm vụ, cũng như kỹ năng, kinh
nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hoạt động; đồng thời, sự
phối hợp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện
các phong trào thi đua, các cuộc vận động đôi lúc chưa thường xuyên và phát huy
hiệu quả.
Chế độ chính sách đối với cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở còn thấp
(những người hoạt động không chuyên trách) nên chưa thật sự yên tâm trong công
tác và thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ đoàn thể chưa thật sự dành nhiều thời
gian xuống cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ sở.
Một số đoàn thể ở cơ sở chưa thực hiện tốt chế độ họp báo định kỳ, duy trì
sinh hoạt lệ chưa được thường xuyên, đa dạng hình thức, nội dung, từ đó ảnh
hưởng đến hiệu quả, chất lượng tổ chức và hoạt động.
4. Bài học kinh nghiệm
Cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tổ chức quán triệt các văn
bản của Trung ương thật sâu sắc, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của
công tác MTTQ và các đoàn thể; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện đầy đủ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết; thực
hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công
tác MTTQ và các đoàn thể; quan tâm điều động những cán bộ có năng lực, tâm
huyết, uy tín, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng sang làm công tác
MTTQ và các đoàn thể.
Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải chặt chẽ, rõ
nội dung, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên quan tâm
trang bị cơ sở vật chất, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể. Quan tâm triển khai
đồng bộ các hoạt động cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và
Nhân dân.
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Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động;
công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; dành nhiều
thời gian đi cơ sở; tập trung các hoạt động về cơ sở, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện tốt việc sơ,
tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, gắn với việc thực hiện tốt
Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW; Quy định số 124-QĐ/TW
và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trong tình hình mới”.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả
Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;
Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 18/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng
cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; Kết luận số 43KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân
dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên.
2. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá kết
quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước có liên quan đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời, định kỳ
đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, gắn với nhân
rộng mô hình, điển hình, phong trào có hiệu quả. Quan tâm công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ làm công tác MTTQ và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở. Phát huy tính
tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người
đứng đầu trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa
phương, cơ sở.
3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai
trò của tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức MTTQ và các đoàn thể; thực hiện
tốt quy chế làm việc định kỳ với MTTQ và các đoàn thể. Quan tâm tổ chức các
cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, lắng nghe ý
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kiến, giải quyết kịp thời những khó khăn, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân
dân. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và quy
chế dân chủ ở cơ sở.
4. Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở
vật chất đảm bảo cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu
quả và chất lượng công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, trong phối hợp
phải rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, định kỳ tổ
chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi,
bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của từng cơ
quan, tổ chức.
5. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, bức xúc đoàn viên, hội
viên và Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền có biện
pháp giải quyết kịp thời, phù hợp. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản
biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và
các đoàn thể; quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc cấp mình quản lý và
các quy định, quy chế liên quan. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức
tập hợp quần chúng vào tổ chức, với chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 số hộ có người
tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 82% tổng số hộ và số tổ chức cơ sở của
các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh hàng năm đạt trên 85%, đảm bảo đúng
quy định và chất lượng.
Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ
chức và hoạt động. Nghiên cứu giải pháp giảm bớt các chỉ tiêu thi đua cho cấp
dưới, tinh gọn các loại văn bản còn mang nặng hành chính cho cơ sở; tập trung các
loại văn bản về một đầu mối; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi đoàn, chi hội; đảm bảo chất lượng tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên
đúng quy định góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội ở cơ sở vững mạnh đảm bảo
thực chất. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người hoạt
động không chuyên trách ở cơ sở và đoàn viên, hội viên.
Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, mô hình giúp
nhau phát triển kinh tế, mô hình kinh tế hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển chung
của tỉnh,...
Thực hiện tốt công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể với các cơ quan
liên quan trong tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng
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lớp Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là
việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức
bộ máy khi có biến động về nhân sự; hoạt động hướng về cơ sở, bám sát sự chỉ đạo
của cấp trên.
Trên đây là báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Dân vận Trung ương (HN-TP HCM),
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy và tương đương,
- Lưu VPTU.ĐK-

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Trần Văn Huyến

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY HẬU GIANG

Hậu Giang, ngày

*

tháng năm 2021

SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY
(Đình kèm Báo cáo số -BC/TU ngày / /2021 của Tỉnh ủy)
STT
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Tên chỉ tiêu Nghị quyết

- Trưởng, phó cơ quan của
MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch,
phó chủ tịch Mặt trận; trưởng,
phó các đoàn thể cấp huyện có
trình độ đạt chuẩn theo quy
định.
- Chủ tịch, Mặt trận, trưởng các
đoàn thể cấp xã đạt chuẩn về
chuyên môn và lý luận chính
trị, phấn đấu trên 60% có trình
độ đại học.

Trước khi có Nghị quyết
Cấp tỉnh: Trưởng, phó cơ quan
của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội đạt chuẩn theo quy
định:
- Về chính trị: 27/50 đồng chí.
- Về chuyên môn: 34/50 đồng chí.

Cấp huyện: Chủ tịch, phó chủ
tịch MTTQ, trưởng, phó các đoàn
thể chính trị - xã hội đạt chuẩn:
- Về trình độ chính trị: Có
118/133 đồng chí, chiếm tỷ lệ
88,72%.

So sánh nghị quyết
(%)
Cấp tỉnh: Trưởng, phó cơ quan Cấp tỉnh:
của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội đạt chuẩn theo quy
định:
- Về chính trị: Đạt
- Về chính trị: 52/52 đồng chí, 100% (tăng 25 đồng
chiếm tỷ lệ 100%.
chí so với Nghị quyết)
- Về chuyên môn có 52/52 đồng - Về chuyên môn:
chí, chiếm tỷ lệ 100%.
Đạt 100% (tăng 18
đồng chí so với Nghị
quyết)
Cấp huyện: Chủ tịch, phó chủ Cấp huyện:
tịch MTTQ, trưởng, phó các đoàn - Về trình độ chính
thể chính trị - xã hội đạt chuẩn:
trị: Đạt 100% (tăng
- Về trình độ chính trị: Có 11,28% so với Nghị
113/113 đồng chí, chiếm tỷ lệ quyết).
100%.
- Về trình độ chuyên
Kết quả thực hiện
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3

- Về trình độ chuyên môn: Có
110/133 đồng chí, chiếm tỷ lệ
82,7%.
Cấp xã: Chủ tịch MTTQ,
Trưởng các đoàn thể chính trị - xã
hội đạt chuẩn:
- Về trình độ chính trị có 366/456
đồng chí, chiếm tỷ lệ 80,26%.
- Về chuyên môn, nghiệp vụ có
402/456 đồng chí, chiếm tỷ lệ
88,16%.
- Về trình độ đại học có: 242/456
đồng chí, chiếm tỷ lệ 53,07%.
Phấn đấu đến năm 2020, số Số hộ có đoàn viên, hội viên
hộ có đoàn viên, hội viên các các đoàn thể chính trị - xã hội
đoàn thể chính trị - xã hội đạt 72,14%.
đạt 80% và tổ chức cơ sở các
Tổ chức cơ sở các đoàn thể
đoàn thể chính trị - xã hội
chính trị - xã hội vững mạnh
vững mạnh hàng năm trên
chiếm tỷ lệ 90,32%.
85%.
Đoàn viên, hội viên tham các
Có 251.120/313.900 đoàn viên,
đoàn thể chính trị - xã hội tham
hội viên tham gia học tập các chỉ
gia học tập các chỉ thị, nghị
thị, nghị quyết, chiếm tỷ lệ 80%.
quyết từ 98% trở lên.

- Về trình độ chuyên môn: Có
113/113 đồng chí, chiếm tỷ lệ
100%.
Cấp xã: Chủ tịch MTTQ,
Trưởng các đoàn thể chính trị - xã
hội đạt chuẩn:
- Về trình độ chính trị có 418/450
đồng chí, chiếm tỷ lệ 93,1%.
- Về chuyên môn, nghiệp vụ có
426/449 đồng chí, chiếm tỷ lệ
98,88%.
- Về trình độ đại học có: 353/449
đồng chí, chiếm tỷ lệ 78,62%.
Hiện nay số hộ có đoàn viên,
hội viên các đoàn thể chính trị xã hội đạt 83,59%.
Tổ chức cơ sở các đoàn thể
chính trị - xã hội vững mạnh,
chiếm tỷ lệ 99,74%, năm 2020 là
373/375.
Có 308.222/322.915 đoàn viên,
hội viên tham gia học tập các chỉ
thị, nghị quyết, chiếm tỷ lệ
95,45%.

môn: đạt 100% (tăng
17,3% so với Nghị
quyết).

Đạt 131,03% chỉ
tiêu nghị quyết.

Đạt 101,94 % chỉ tiêu
nghị quyết Tỉnh ủy
năm 2021.
Đạt 117,34% chỉ tiêu
Nghị quyết.

Đạt 97,4% chỉ tiêu
nghị quyết.
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Tổng số máy tính 140 máy; máy
in 66 máy; bàn làm việc 531 cái;
Tủ hồ sơ có 201 cái.

4

Tổ chức MTTQ và các đoàn
thể chính trị - xã hội cấp xã có
trang thiết bị và kinh phí đảm
bảo hoạt động.
Kinh phí hoạt động của MTTQ
và các đoàn thể chính trị - xã
hội cấp xã: Được cấp kinh phí
hoạt động hàng tháng từ
150.000đ - 1.250.000đ.

5

Thực hiện điều động cán bộ
trong các cơ quan thuộc khối
đảng, nhà nước sang công tác ở
các cơ quan Mặt trận và các
đoàn thể: cấp tỉnh từ 5 - 6 đồng
chí, cấp huyện từ 35 - 40 đồng
chí.

Tổng số máy tính hiện có 432
máy tăng 292 máy so với trước
khi ban hành Nghị quyết; máy in
hiện có 374 máy, tăng 308 máy so
với trước khi ban hành Nghị
quyết; bàn làm việc hiện có 750
cái, tăng 219 cái so với trước khi
ban hành Nghị quyết; tủ hồ sơ
hiện có 377 cái, tăng 176 cái so
với trước khi ban hành Nghị
quyết.
- Kinh phí hoạt động của
MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội cấp xã: Được cấp
kinh phí hoạt động cao nhất 31
triệu đồng/năm (MTTQ phường
I, TP Vị Thanh), thấp nhất 2,8
triệu đồng/năm (Hội LHPN xã
Hỏa Lựu, TP Vị Thanh).
Cấp tỉnh: 12 đồng chí, trong đó có
05 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo.

Đảm bảo trang thiết
bị làm việc.

Đảm bảo kinh phí
hoạt động.

Đạt 200% chỉ tiêu
Nghị quyết.

Cấp huyện: 82 đồng chí, trong đó
Đạt 205% chỉ tiêu
có 60 đồng chí giữ chức vụ lãnh
Nghị quyết.
đạo.

