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Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên tịch 
   giữa các ban, ngành đối với mặt trận, các 
             đoàn thể chính trị các cấp
                     
                                          Kính gửi   - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
                                                              và các đoàn thể chính trị huyện,

         - Cấp ủy các xã, thị trấn.

Thời gian qua, công tác phối hợp liên tịch giữa các ban, ngành với Mặt
trận, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp được nâng lên và đạt nhiều kết quả,
góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua nhất là cuộc vận
động“Toàn  dân  đoàn  kết  xây  dựng  nông  thôn  mới,  đô  thi  văn  minh”  ở  địa
phương; các mô hình ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và được nhân
rộng; vai trò của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, thể hiện sự quan tâm trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ
chức phối hợp liên tịch với các ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
được giao. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên tịch giữa các ban, ngành
đối với mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp  trong thời gian tới đạt
hiệu quả hơn, Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

 1. Cấp ủy các  xã, thị trấn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho  mặt
trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch với các
ban, ngành trong thực hiện có hiệu quả các mô hình, các phong trào  thi đua  và
cuộc vận động tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị-
xã hội rà soát, bổ sung lại quy chế phối hợp hoạt động, qua đó tổ chức đánh giá
sơ, tổng kết thực hiện công tác phối hợp liên tịch giữa các ban, ngành có liên
quan.

2. UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành có thực hiện công tác phối hợp liên
tịch với mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường trách nhiệm của mình
trong việc thực hiện các hoạt động phối hợp theo quy chế đề ra trong thời gian qua,
đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều trực tiếp hoặc bằng văn bản để
nắm tình hình cùng các đơn vị phối hợp liên tịch thực tốt chức năng nhiệm vụ của
mình.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp cần
làm rõ cơ chế, chế độ, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong thực hiện các
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nội dung phối hợp, đồng thời cần lựa chọn nội dung phối hợp vừa sức, vừa tầm và
thiết thực, hiệu quả theo từng năm, từng thời điểm, chú ý xây dựng, nhân rộng các
mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” tại địa phương.

4. Giao Ban Dân vận Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ
đạo thực hiện tốt công văn này và định kỳ báo cáo Thường trực Huyện ủy theo dõi,
chỉ đạo.

Nơi nhận:                            T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh uỷ,                   PHÓ BÍ THƯ
- Ban Dân vận Huyện ủy,
- UBND huyện,                                                  
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NHIÊN-26    

                                                                                       Ung Văn Tám
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