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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động
phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
Trong những năm qua, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số nói
chung, phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo nói riêng đã được các cấp, các ngành,
nhất là các cấp hội phụ nữ quan tâm, chú trọng thực hiện và đã đạt được một số
kết quả nhất định. Phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tham gia vào tổ chức hội
ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và từng bước được chuẩn hóa. Phong
trào hoạt động phụ nữ trong vùng dân tộc thiểu số và các tôn giáo được nâng
lên, góp phần thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh, chính trị và phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo còn gặp
nhiều khó khăn, hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế. Nhiều chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước chưa đến được với hội viên. Tỷ lệ hộ nghèo
còn cao, chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số hủ tục lạc
hậu vẫn còn tồn tại, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình có chiều
hướng gia tăng là điều kiện để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng, lôi
kéo, phụ nữ và trẻ em người dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động gây
mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, phong
trào phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo phát triển chưa đồng
đều, các mô hình hoạt động thiếu tính bền vững, khả năng tham mưu, triển khai
hoạt động của đội ngũ cán bộ hội cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu
thực tế.
Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trên là do: Một số cấp
ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức cho
công tác tuyên truyền, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, nhất là hội viên phụ nữ. Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên
truyền giáo dục chưa phù hợp với đối tượng. Lực lượng làm công tác tuyên
truyền vận động còn hạn chế về trình độ, năng lực và kỹ năng, chưa có nhiều đổi
mới về nội dung, phương pháp. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong
việc thực hiện công tác tuyên tuyền, vận động thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ;
kinh phí hoạt động cho công tác tuyên truyền còn thiếu, đặc biệt ở tuyến cơ sở.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo
trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc,
ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp chính quyền, các ban, ngành, mặt trận,
đoàn thể tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
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1- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động phụ nữ
dân tộc thiểu số và tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lên tục. Chủ động
rà soát, đánh giá tình hình công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số
và tôn giáo tại địa phương; xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể để
giải quyết những khó khăn, thách thức đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn
giáo. Quan tâm chỉ đạo xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, tôn giáo.
Các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tuyên truyền vận động phụ
nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo là một trong những nội dung quan trọng trong
các kế hoạch, chương trình công tác; đưa các chỉ tiêu về công tác tuyên truyền
vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo vào các chương trình, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình xóa đói, giảm
nghèo, xây dựng nông thôn mới. Huy động các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể,
các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng tích cực tham gia. Huy động và sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
2- Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Chương trình số 34
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24 tháng 6 năm 2003 thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) "về phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo". Nâng cao
nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong sự nghiệp
phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp
của người phụ nữ Việt Nam và bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo trong tình hình
mới; tuyên truyền vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư”; triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,
gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn. Hướng dẫn thực hiện tốt mục
tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy.
3- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động. Nâng
cao chất lượng tài liệu truyền thông, mô hình tuyên truyền phù hợp với hội viên
phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người đồng bào dân
tộc thiểu số, tôn giáo tại chỗ, hội viên nòng cốt; tranh thủ già làng, chức sắc tôn
giáo, lực lượng hội viên nòng cốt. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời
sống của phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Tích cực tổ chức tuyên truyền, tư
vấn pháp luật, triển khai có hiệu quả các nội dung về bình đẳng giới vào công
tác tham mưu chính sách và vận động nguồn lực cho công tác dân tộc thiểu số,
tôn giáo; nhân rộng, biểu dương khen thưởng gương điển hình tiêu biểu. Tăng
cường nguồn lực thông qua các ban, ngành chức năng về công tác tuyên truyền,
vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
4- Tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội cơ sở vùng dân tộc thiểu số,
trong các tôn giáo, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Tổ chức triển
khai thực hiện Quyết định 1891/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội liên hiệp phụ
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nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017”. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ hội phụ trách theo dõi công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo các cấp,
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phối hợp các ban, ngành tập huấn kỹ năng
tuyên truyền vận động đặc thù cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; đa dạng hóa
hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tham gia tổ chức
hội, duy trì mô hình kết nghĩa.
Xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt
người dân tộc thiểu số và tôn giáo tại chỗ. Xây dựng mô hình, tổng kết và đánh
giá mô hình vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tại cơ sở.
Có kế hoạch củng cố, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng và bố trí, sử dụng
nữ cán bộ dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo có năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ
các cấp. Quan tâm đầu tư bảo đảm nguồn kinh phí hằng năm cho công tác hội.
5- Đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây
dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn phương
pháp tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe… Vận động thực hiện hiệu
quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng các
mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề giới thiệu việc
làm; xây dựng các tổ tín dụng tiết kiệm… Hướng dẫn cách sử dụng vốn vay vào
quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
6- Các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến
Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở cấp
mình. Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ
chức phổ biến Chỉ thị trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), các sở,
ngành liên quan, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo
dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo cho Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
- Các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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