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___ 
 

5 năm qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai 

trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; nội dung và 

phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thể hiện là tổ chức liên minh chính trị, 

liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. 

Nhiều cuộc vận động, chương trình hành động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, góp phần 

quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Ðảng, 

xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; nắm bắt tình hình cơ sở, tư 

tưởng, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính 

quyền lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội; 

tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần củng cố và 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về 

vai trò, vị trí của mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; sự quan tâm lãnh đạo, 

phối hợp và tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc hoạt động có nơi còn hạn chế. Nội 

dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc có mặt chậm đổi mới so với 

yêu cầu; có nơi hoạt động còn mang tính hành chính hóa và hiệu quả chưa cao; 

công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu; có nơi chưa nắm bắt kịp 

thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của nhân dân; sự phối hợp 

hoạt động giữa mặt trận Tổ quốc với các ngành chức năng có liên quan chưa đồng 

bộ. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

chưa theo kịp yêu cầu. 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 

2024 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX 

đạt kết quả tốt; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Ðảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng 

cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để 

mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. 

2- Lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp trong tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả theo tinh thần Chỉ thị 

số 17-CT/TW, ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 

XII) về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu 

toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

3- Lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo  

và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. 

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp 

nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả 

đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra 

nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo được những thuận lợi và 

khó khăn trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần giải 

quyết kịp thời, sát với thực tế của địa phương, cơ sở. 

- Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm 

vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 

Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X) 

về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

cụ thể, hướng mạnh hoạt động về cơ sở trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và 

phát huy các nguồn lực xã hội, động lực của địa phương, vai trò làm chủ của nhân 

dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tăng cường đồng thuận xã 

hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Tích cực nghiên cứu, đề xuất ý kiến tham 

gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị nhân sự ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải căn cứ 

tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu thành 

phần bảo đảm để mặt trận thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu, tính đại diện. Nâng cao chất lượng 

thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo 

và người Việt Nam ở nước ngoài có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ; bảo đảm tỷ 

lệ phù hợp người ngoài Đảng tham gia ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. 

Việc hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc cấp trên cần 
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được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia đại hội. 

- Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp 

ủy tham gia ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công đồng chí 

trong ban thường vụ cấp ủy làm Bí thư Ðảng đoàn Mặt trận (đối với cấp tỉnh) và 

giới thiệu để hiệp thương giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cùng cấp. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách mặt trận 

các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng và phát huy vai 

trò của đội ngũ trí thức, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên 

trách, cộng tác viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.  

4- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có kế hoạch phối hợp tuyên 

truyền để đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt 

chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của 

hệ thống chính trị và nhân dân về công tác mặt trận và chính sách đại đoàn kết 

toàn dân tộc; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động 

phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng đại hội mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp.  

5- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức 

thành viên của mặt trận phối hợp, bảo đảm mọi điều kiện để mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng 

tiến độ. 

Thời gian tiến hành đại hội mặt trận ở cấp xã hoàn thành trong quý I năm 

2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5 năm 2019; cấp tỉnh hoàn thành trong 

tháng 7 năm 2019. 

6- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viêc̣ Tỉnh ủy giúp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Thông tri này. 

Thông tri này phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Địa phương III  

tại Đà Nẵng (để báo cáo), 

- Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam (để báo cáo), 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viêc̣ Tỉnh ủy,  

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 
Đã ký 

 
Châu Ngọc Tuấn 

 

 


