
 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC
                          *                      Hàm Thuận Bắc, ngày 27 tháng 3 năm 2020

       Số 205-KH/HU                            

KẾ HOẠCH 
 thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính
trị (khóa XI) về Hội quần chúng trong tình hình mới

-----

Căn cứ Kế hoạch số 184-KH/TU, ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy  thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa
XI) về Hội quần chúng trong tình hình mới; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng
Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Quán triệt sâu kỹ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội quần chúng trong
tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các
cấp, các ngành đối với hội quần chúng.

- Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với các hội quần chúng do
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; phát huy vai trò của cấp ủy, đảng viên và người
đứng đầu trong các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm
bảo kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật.

- Việc triển khai thực hiện Thông báo số 158-TB/TW phải sát hợp với tình
hình thực tế; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt nội dung Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020
của Ban Bí thư; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/TW,
ngày  28/8/2012  của  Bộ  Chính  trị  (khóa  XI),  Kết  luận  số  102-KL/TW,  ngày
22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng trong tình hình mới, tạo chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với các hội quần chúng.

- Cơ quan thực hiện: Các cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ban, ngành, Mặt
trận, đoàn thể huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II/2020.

2. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy đảng đối với các
hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; trong đó phân công Ban Dân
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vận Huyện ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động của một số hội.

- Cơ quan tham mưu: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện, các Ban của Huyện ủy.

- Thời gian thực hiện:  Thường xuyên; riêng nội dung phân công Ban Dân
vận Huyện ủy theo đõi, chỉ đạo hoạt động của một số hội thực hiện khi có hướng
dẫn của tỉnh.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức hội, đảng
viên, người đứng đầu của từng tổ chức hội quần chúng huyện.

- Cơ quan tham mưu: Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy Khối cơ quan chính
quyền huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng, trong đó thực
hiện tốt các nội dung sau:

- Thực hiện Đề án đổi mới công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng theo
Quyết định 864/QĐ-UBND, ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Củng cố hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nâng cao
hiệu quả hoạt động của hội trên cơ sở quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động
và quản lý hội. Thực hiện chặt chẽ việc thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể và
sáp nhập hội theo chỉ đạo của tỉnh (bao gồm cả nguồn viện trợ, tài trợ trong nước
và ngoài nước); giao biên chế và tạo điều kiện hoạt động phù hợp với nhiệm vụ
được giao; thực hiện việc khoán kinh phí cho các hội theo hướng dẫn của Trung
ương từ năm 2021.

- Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho
các hội quần chúng khác hoạt động theo đúng điều lệ và tuân thủ pháp luật theo
nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự đảm
bảo kinh phí hoạt động; hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua của
địa phương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

- Thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hội có tính chất, nội dung hoạt động
gần nhau và chuyển một số hội quần chúng mà Đảng, Nhà nước không giao nhiệm
vụ sang hoạt động như các hội quần chúng khác theo chỉ đạo của tỉnh. Quản lý
chặt chẽ tổ chức và hoạt động của hội quần chúng sau khi cấp phép.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện.
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- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận,
các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Phát huy vai trò nồng cốt chính
trị, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa mặt trận, các đoàn thể với các hội quần chúng
trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các
cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cơ quan tham mưu: Ban Dân vận Huyện ủy.

- Cơ quan thực hiện: Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần
chúng huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội
huyện, đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; báo
cáo kết quả triển khai về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy).

2. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho
Ban Thường vụ Huyện ủy biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh ủy,                             PHÓ BÍ THƯ
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- HĐND-UBND Huyện,
- Các đ/c UVBTV Huyện ủy,
- Các Ban tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể huyện,                                      Võ Văn Thanh
- Cấp ủy các cơ sở,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.THƯU-82                                                
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