TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 182-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014
của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
----Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW và Công văn số 02-CV/BCĐTW,
ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Kết luận 102-KL/TW
về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm
2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng (gọi tắt là Kết luận 102-KL/TW),
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá thực chất kết quả triển khai và thực hiện Kết luận 102-KL/TW,
làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, từ đó rút ra nguyên nhân và những bài
học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện.
2. Qua sơ kết, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết
luận 102-KL/TW ở các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải
pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Kết luận
102-KL/TW trong thời gian đến.
3. Việc sơ kết được thực hiện từ cơ sở tới tỉnh, tiến hành nghiêm túc, thiết
thực và hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy trong việc tổ chức kiểm tra và
sơ kết, tổng kết.
II- NỘI DUNG SƠ KẾT (có đề cương, phụ lục báo cáo kèm theo)
1. Cần tập trung làm rõ việc tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về Kết luận 102-KL/TW; việc cụ
thể hóa, tổ chức thực hiện kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước
về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng trong thời gian qua.
2. Tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện của các cấp,
các ngành đối với các nhiệm vụ đã được xác định trong Kết luận 102-KL/TW,
như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền, các
sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện các chế độ, chính sách và tạo điều
kiện cho các hội hoạt động; sự phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội.
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3. Đánh giá sự chuyển biến về tổ chức và hoạt động của hội.
4. Phân tích, đánh giá làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng
mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm.
5. Đề xuất nội dung, giải pháp phù hợp để thực hiện trong thời gian tới.
III- PHƯƠNG THỨC SƠ KẾT, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phương thức sơ kết: Bằng văn bản.
2. Thời gian thực hiện: Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng
đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh hoàn thành
việc sơ kết trước ngày 10 tháng 3 năm 2019. Tỉnh hoàn thành việc sơ kết vào
cuối tháng 3 năm 2019.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh tiến hành sơ kết việc thực hiện
Kết luận 102-KL/TW và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân
vận Tỉnh ủy).
2. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy hoàn chỉnh nội dung dự thảo báo cáo trước ngày 20 tháng 3 năm 2019.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự
đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện
Kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các sở:
Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)
Châu Ngọc Tuấn
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW
(kèm theo Kế hoạch số……… KH/TU, ngày… tháng 01 năm 2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----Phần thứ nhất
Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận 102-KL/TW
I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN
1. Đặc điểm tình hình
Khái quát đặc điểm tình hình chung về hội quần chúng ở địa phương.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc tổ chức quán triệt,
tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận 102-KL/TW ở các cấp.
- Việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản của địa phương, đơn vị để
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 102-KL/TW.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận 102-KL/TW.
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN
1. Thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng
- Tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng có đảng đoàn, hội
quần chúng có tính đặc thù.
- Tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng khác.
2. Kết quả công tác triển khai
- Đối với các hội quần chúng có đảng đoàn và hội quần chúng có tính đặc thù.
- Đối với các hội quần chúng khác.
3. Công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng
- Đối với các hội quần chúng có đảng đoàn và hội quần chúng có tính đặc thù.
- Đối với các hội quần chúng khác.
4. Kết quả hoạt động của các hội quần chúng
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; thông tin, phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên.
- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
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- Tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước:
+ Trong lĩnh vực giảm nghèo; trong lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh.
+ Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
+ Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
+ Trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
+ Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
+ Hoạt động từ thiện, nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai.
+ Hoạt động ngoại giao nhân dân và hợp tác quốc tế.
- Lĩnh vực khác hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của hội.
5. Công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng
- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các hội quần chúng là tổ
chức thành viên.
- Vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội đối với hội quần chúng.
6. Kinh phí, biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện hoạt động
của hội
- Đối với các hội quần chúng có đảng đoàn và hội quần chúng có tính đặc thù.
- Đối với các hội quần chúng khác.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM
1. Ưu điểm, nguyên nhân của những ưu điểm.
2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân
khách quan).
3. Một số bài học kinh nghiệm.
Phần thứ hai
Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,
quản lý của Nhà nước đối với hội quần chúng
I- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm của địa phương đối với hội quần
chúng thời gian tới.
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II- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Qua thực tiễn sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW, các địa phương,
đơn vị nêu đề xuất, kiến nghị về đổi mới tổ chức và hoạt động của hội quần chúng
trong tình hình mới: Đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội,
Ban Cán sự đảng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng thời, đề xuất
với tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh (lưu ý: Nội dung đề
xuất, kiến nghị phải cụ thể, có dẫn chứng).
___
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PHỤ LỤC 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………………………

Gia Lai, ngày

tháng 01 năm 2019

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC VÀ HỘI VIÊN CÁC HỘI QUẦN CHÚNG HOẠT ĐỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
(từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2018)
----Số cán bộ
chuyên trách

Huyện,
Số
Số
thị xã,
STT
tổ
hội
thành
chức viên Biên
phố
chế

Hợp
đồng

cán bộ
nghỉ
hưu

Phạm vi
hoạt động
Cấp Cấp
tỉnh huyện

Đánh giá chất
lượng hoạt động
Cấp
xã

Tốt Khá

Trung
Yếu
bình

Có
trụ
sở
làm
việc

Có phương tiện
hoạt động
Số
hội
có ô
tô

Hội
có
xe
máy

Hội
có
máy
tính

Kinh phí
hoạt động
(Tr đồng
phương
/năm
tiện
2018)
khác
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PHỤ LỤC 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………………………

Gia Lai, ngày

tháng 01 năm 2019

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2010/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2018)
-----

STT

Huyện,
thị xã,
thành
phố

Số
tổ
chức

Số
hội
viên

Số cán bộ chuyên trách
Biên
chế

Hợp
đồng

Cán bộ
nghỉ
hưu

Phạm vi hoạt động
Cấp
Cấp
tỉnh huyện

Cấp
xã

Đánh giá chất
lượng hoạt động
Tốt Khá

Trung
Yếu
bình

Có phương
tiện
hoạt động

Kinh phí
hoạt động
(Tr đồng/
năm 2018)
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PHỤ LỤC 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………………………

Gia Lai, ngày

tháng 01 năm 2019

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC HỘI VÀ HỘI VIÊN Ở ĐỊA PHƯƠNG
ĐƯỢC THÀNH LẬP SAU KẾT LUẬN 102-KL/TW
(từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2018)

----Số cán bộ
chuyên trách
STT

Tên
Hội

Số
hội
viên

Biên
chế

Hợp
đồng

Cán
bộ
nghỉ
hưu

Phạm vi
hoạt động

Cấp
tỉnh

Cấp
huyện

Đánh giá chất
lượng hoạt động

Cấp
xã

Tốt

Khá

Tru
ng
bình

Yếu

Có
trụ
sở
làm
việc

Có phương tiện
hoạt động

Số
Hội
hội
có
có
xe
ô
máy
tô

Hội
có
máy
tính

phương
tiện
khác

Kinh
phí
hoạt
động
(Tr
đồng
/năm
2018)

Ghi
chú
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PHỤ LỤC 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………………………

Gia Lai, ngày

tháng 01 năm 2019

THỐNG KÊ SẮP XẾP TỔ CHỨC HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG CÓ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TƯƠNG ĐỒNG SAU
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII)
(từ tháng 10 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2018)
-----

STT

Tên Hội
trước khi
sắp xếp

Số cán bộ chuyên trách

Tên Hội
sau khi sắp
xếp
Biên chế Hợp đồng

Cán bộ
nghỉ hưu

Cách
thức bố
trí, sử
dụng trụ
sở làm
việc

Có phương tiện
hoạt động
Số hội
có ô
tô

Hội có
xe
máy

Kinh phí
hoạt động
Hội có Phương (Tr đồng/
năm
máy
tiện
2018)
tính
khác

Ghi
chú
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PHỤ LỤC 5

TỔNG HỢP
SỐ LIỆU ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỘI QUẦN CHÚNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
(từ năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2018)
----1. Số học bổng dành cho trẻ em nghèo
Số lượng suất học bổng:

Tổng số kinh phí:

2. Số trợ cấp cho trẻ em nghèo, khó khăn
Số trẻ em được cấp:

Tổng số kinh phí:

3. Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, yếu thế
Số người được mua:

Tổng số kinh phí:

4. Hỗ trợ sửa chữa nhà
Tổng số căn:

Tổng số tiền:

5. Hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách
Tổng số căn:

Tổng số tiền:

6. Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo
Tổng số căn:

Tổng số tiền:

7. Hỗ trợ bệnh nhân nghèo
Tổng số người:

Tổng số tiền:

8. Hỗ trợ xây trường học
Tổng số phòng:

Tổng số tiền:

9. Hỗ trợ làm đường
Tổng số km:

Tổng số tiền:

10. Hỗ trợ xây cầu
Tổng số cây cầu:

Tổng số tiền:

11. Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
Tổng số đợt:

Tổng số tiền:

Ngoài ra, căn cứ điều kiện, tính chất của từng địa phương có thể bổ sung phụ
lục cụ thể, phù hợp.
____

