
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC

      *          Hàm Thuận Bắc, ngày 06 tháng 01 năm 2020
    Số 1578-QĐ/HU

QUYẾT ĐỊNH
giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho Mặt trận, các đoàn thể huyện

-----

- Căn cứ Quy chế số 05-QC/HU, ngày 25/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung lần 2) và quyền hạn của
Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Sau khi xem xét các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Mặt trận, đoàn thể
huyện đã đăng ký,

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho mặt trận, các
đoàn thể huyện (có nội dung cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan mặt trận, đoàn thể huyện căn cứ vào nhiệm
vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Định kỳ hàng
quý, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá kết quả
thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của mặt trận, đoàn thể huyện và
của người đứng đầu đơn vị trên trong năm 2020.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và thủ
trưởng các cơ quan mặt trận, đoàn thể huyện căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                   T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Huyện ủy,                      PHÓ BÍ THƯ 
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Như Điều 3, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. LAN-11                                                                                      

                                                                                                                 Võ Văn Thanh



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy)
-----

1. Chủ động triển khai có kết quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý
kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy bảo đảm chất lượng và
thời gian quy định.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do cấp trên giao; chú
ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Cuộc vận động  “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu. Sử dụng hiệu
quả, đúng mục đích, đúng quy định các nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam
quản lý.

2.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát địa
bàn, cơ sở và sát việc; kịp thời phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng và
nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào do địa
phương, đoàn thể phát động. Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến cấp
huyện năm 2020 (quý I/2020).

2.3. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng chính
đáng của các tầng lớp nhân dân cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện để
chỉ đạo giải quyết kịp thời. Liên hệ chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo, người có uy
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông qua đó, vận động nhân dân chấp hành và
thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội
ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân
dân, giám sát đầu tư của cộng đồng (quý II/2020). Phấn đấu cuối năm có từ 80% cơ sở
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 20% cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

2.5. Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của
Ban Thuờng vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ
chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.



2.6. Phát huy vai trò của các cốt cán đặc thù đã xây dựng theo Hướng dẫn 04-
HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.7. Bảo đảm số lượng và chất lượng tin bài cập nhật trên Trang thông tin
điện tử cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 
-----

1. Chủ động triển khai có kết quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ
của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của
Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do Tỉnh hội giao; chú
ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên phụ
nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với
phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc” và Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng,
trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,  góp phần xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình
tiên tiến trong các cấp Hội lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

2.2. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của
đội ngũ cán bộ Hội các cấp bảo đảm thực chất; duy trì việc phân công các đồng chí
Ủy viên ban Thường vụ huyện hội làm việc với cơ sở để nắm tình hình và tháo gỡ
kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Phấn đấu
đến cuối năm có 100% cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính phủ, trong đó tập
trung giúp 100% phụ nữ nghèo, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ,
phụ nữ dân tộc thiểu số; giúp 05 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh. Phối
hợp mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ; triển khai các giải pháp nâng
cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện, giảm tỷ lệ nợ quá hạn và lãi tồn các nguồn
vốn vay thấp hơn năm 2019 gắn với tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn vốn
của tổ chức hội cơ sở, kéo giảm nợ quá hạn, nợ xấu xuống mức thấp nhất.

2.4. Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của
Ban Thuờng vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ
chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.5. Phát huy vai trò của cốt cán đặc thù đã xây dựng theo Hướng dẫn số 04-
HD/TU, ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, củng cố cốt cán phong



trào theo Hướng dẫn số 06-HD/BDVTU, ngày 11/12/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

2.6. Sơ, tổng kết ít nhất  01 mô hình đã xây dựng và nhân rộng ra  30% tổ
chức ở cơ sở. Thực hiện công trình, phần việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy.

2.7.  Bảo đảm số lượng và chất lượng tin bài cập nhật trên Trang thông tin
điện tử cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 
-----

1.  Chủ động triển khai có kết quả công tác chuyên môn theo chức năng,
nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của
Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu do Tỉnh Hội giao; chú ý
thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vấn đề có liên quan
đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi; tích cực
vận động nông dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào “Nông
dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững”; vận động gắn với xây dựng mới 05 mô hình kinh tế hợp tác, 10 tổ “nông
dân tham gia bảo vệ môi trường” và  05 mô hình tự quản tự phòng về an ninh trật
tự. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Hội cấp trên giao năm 2020.  

2.2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của
đội ngũ cán bộ làm công tác hội các cấp bảo đảm thực chất; hàng tháng, phải phân
công các đồng chí Ủy viên Thường vụ Hội nông dân chuyên trách làm việc với cơ
sở để nắm tình hình và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Phối hợp mở lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
cho  110 cán bộ Hội ở thôn, khu phố.  Phấn đấu cuối năm có  82% cơ sở hội đạt
vững mạnh và 18% cơ sở hội đạt khá. 

2.3.  Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của

Ban Thuờng vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam,

các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối

sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.4.  Phát triển mới 440 hội viên mới. Phát huy vai trò của cốt cán đặc thù đã
xây dựng theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; rà soát, củng cố  cốt cán phong trào theo Hướng dẫn số 06-HD/BDVTU, ngày
11/12/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.  



2.5. Sơ, tổng kết ít nhất  01 mô hình đã xây dựng và nhân rộng ra  30% tổ

chức ở cơ sở. Thực hiện công trình, phần việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ

Huyện ủy.

2.6. Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn vốn của tổ chức hội cơ sở, kéo

giảm nợ quá hạn, nợ xấu xuống mức thấp nhất.

2.7. Đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài cập nhật trên Trang thông tin điện
tử cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 
-----

1. Chủ động triển khai có kết quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ
của Liên đoàn lao động huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Ban
Thường vụ, Thường trực Huyện ủy bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do cấp trên giao; chú
ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1.  Có  100% công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan hành chính,  đơn vị  sự
nghiệp tổ chức Hội  nghị cán bộ, công chức, viên chức; 70% trở lên CĐCS doanh
nghiệp ngoài nhà nước (HTX, Quỹ tín dụng, Cty TNHH) tổ chức Hội nghị người
lao động và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.  

2.2.  Phấn đấu ít  nhất  90% CĐCS hoàn thành tốt  nhiệm vụ và không có
CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ; có 80% Ủy ban Kiểm tra CĐCS được xếp loại
khá trở lên, trong đó có 30% đạt loại xuất sắc; phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu tỉnh
giao.

2.3. Có trên 98% cơ quan, đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa”; có 55% trở lên lực
lượng công nhân, lao động trong khu vực ngoài nhà nước (nơi có tổ chức Công
đoàn) được học tập chính trị, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp.

2.4. Có trên  75% số công nhân, lao động đủ điều kiện được tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2.5. Mở 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công
đoàn trong huyện. Xây dựng 02 nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo, khó
khăn về nhà ở.

2.6.  Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của
Ban Thuờng vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ
chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.7. Sơ, tổng kết ít nhất  01 mô hình đã xây dựng và nhân rộng ra  30% tổ
chức ở cơ sở. Thực hiện công trình, phần việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy.

2.8. Thu, trích nộp kinh phí công đoàn và huy động các khoản quỹ đạt chỉ



tiêu.

2.9. Đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài cập nhập trên trang thông tin điện tử
cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO HUYỆN ĐOÀN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 
-----

1.  Chủ động triển khai có kết quả công tác chuyên môn theo chức năng,
nhiệm vụ của Huyện đoàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban
Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2.  Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do Tỉnh đoàn giao;
chú ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1.  Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên,
thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là
địa bàn ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo.
Thực hiện 01 công trình thanh niên cấp huyện và 20 công trình thanh niên cấp cơ
sở. Trong đó, các cấp bộ Đoàn trong huyện phấn đấu thực hiện hoặc góp công thực
hiện  02 công trình thủy lợi nhỏ,  02 công trình giao thông nông thôn,  03 tuyến
đường “Ánh sáng an ninh”; xây dựng 01 căn nhà nhân ái cho hộ gia đình đoàn
viên (hoặc hội viên, đội viên) khó khăn.

2.2. Hỗ trợ 01 mô hình khởi nghiệp trong thanh niên và thành lập mới 01 tổ
chức Đoàn (hoặc Hội) trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

2.3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của
đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn các cấp, nhất là ở vùng nông thôn bảo đảm thực
chất; hàng tháng, phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn chuyên
trách làm việc với cơ sở để nắm tình hình và tháo gỡ kịp thời những khó khăn,
vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Phấn đấu cuối năm có 100% cơ sở
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.4. Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của
Ban Thường vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124- QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam,
các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.5. Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Phát huy vai trò của
cốt cán đặc thù đã xây dựng theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 11/9/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, củng cố  cốt cán phong trào theo Hướng dẫn số 06-
HD/BDVTU, ngày 11/12/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

2.6. Sơ, tổng kết ít nhất  01 mô hình đã xây dựng và nhân rộng ra  30% tổ



chức ở cơ sở. Thực hiện công trình, phần việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy.

2.7. Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn vốn của tổ chức hội cơ sở, kéo
giảm nợ quá hạn, nợ xấu xuống mức thấp nhất.

2.8. Đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài cập nhật trên Trang thông tin
điện tử cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.



NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
GIAO CHO HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

(kèm theo Quyết định số 1578-QĐ/HU, ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy) 
-----

1. Chủ động triển khai có kết quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ
của Hội Cựu chiến binh huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Ban
Thường vụ, Thường trực Huyện ủy bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

2. Tập trung triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do Tỉnh hội giao; chú
ý thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 2.1. Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong hệ thống tổ chức hội
và hội viên Cựu chiến binh; tham gia xây dựng Đảng, tích cực góp phần hoàn thành
Đại hội Đảng các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện
Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực.

2.2. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên Cựu chiến binh giữ vững
bản chất truyền thống  “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường giáo dục truyền thống cách
mạng, ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên cho thế hệ trẻ. Tích cực tuyên truyền,
vận động hội viên Cựu chiến binh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung
Chuyên đề năm 2020; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống  “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thực hiện tốt các
phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa bàn
dân cư.

2.3. Tổ chức quán triệt, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phong trào thi đua yêu
nước-Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 trong từng cấp hội, qua đó
phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của tổ chức hội, hội viên cựu chiến binh
trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; phấn đấu giảm 10-15% hộ
nghèo hội viên thoát nghèo bền vững, xây dựng 02 nhà “Mái ấm đồng đội”. Phối
hợp chặt chẽ với các ngành hướng dẫn, giúp đỡ hội viên, đối tượng chính sách lập
hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

 2.4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong các cấp hội,
tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội Hội đại biểu Cựu chiến binh Việt Nam, tỉnh, huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ
2017-2022. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, ngày thành lập
Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Có



90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 96% trở lên hội viên gương mẫu,
gia đình đạt  “Gia đình văn hóa”, Huyện hội cuối năm xếp loại  hoàn thành tốt
nhiệm vụ.

2.5. Phát huy vai trò của cốt cán đặc thù đã xây dựng theo Hướng dẫn số 04-
HD/TU, ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, củng cố cốt cán phong
trào theo Hướng dẫn số 06-HD/BDVTU, ngày 11/12/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

2.6. Tổ chức giám sát theo Công văn số 1611-CV/HU, ngày 12/12/2019 của
Ban Thuờng vụ Huyện ủy và theo Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 02/02/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ
chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

2.7. Sơ, tổng kết ít nhất  01 mô hình đã xây dựng và nhân rộng ra  30% tổ
chức ở cơ sở. Thực hiện công trình, phần việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Huyện ủy.

2.8. Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn vốn của tổ chức hội cơ sở, kéo
giảm nợ quá hạn, nợ xấu xuống mức thấp nhất.

2.9. Đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài cập nhật trên Trang thông tin điện tử
cơ quan Huyện ủy theo chỉ tiêu được giao./.
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