
     ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                   ĐẢNG ỦY KHỐI 
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
          *                            Bình Thuận, ngày 05 tháng 7 năm 2021 
         Số 563 - CV/ĐUK  
 Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  
         của các đoàn thể trong Đảng bộ Khối  
 

 
Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
       - Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Khối,  

             - Ban Thường vụ Đoàn Khối.   

 

Thực hiện Công văn số 189-CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Thuận về Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Đoàn 

Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 

15/01/2020 của Bộ Chính trị (có kèm theo); xác định việc đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội là một nhiệm vụ trọng 

tâm để tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của 

đoàn viên, hội viên. 

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả quy chế phối 

hợp giữa các tổ chức đoàn thể cùng cấp; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 

cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể 

trong việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, 

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); triển khai tổ chức cho đoàn viên, hội 

viên, người lao động giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng 

đầu, cán bộ, đảng viên. 

3. Các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của các đoàn thể; tiếp tục duy trì chế độ giao ban, làm việc 

định kỳ với các tổ chức đoàn thể. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc giao nhiệm 

vụ trọng tâm hằng năm; tổ chức giao ban, làm việc định kỳ; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, 

chương trình hành động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
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đoàn thể; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ của các đoàn thể trong công 

tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng... 

4. Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối tập trung khắc phục những hạn chế, 

khuyết điểm để tiếp tục thực hiện và chỉ đạo cơ sở thực hiện các nội dung trọng 

tâm, chỉ tiêu chủ yếu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đến năm 2025 

đạt kết quả (có nội dung cụ thể cho từng tổ chức đính kèm); hàng năm, tổ chức sơ 

kết và đến năm 2025 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ trên. Đoàn Khối tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Website 

và trang fanpage bảo đảm công tác bảo mật theo quy định. Đồng thời, thường 

xuyên cung cấp thông tin, định hướng, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của đoàn viên, hội viên. 

5. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên;                                                                           PHÓ BÍ THƯ                                                                                                                   
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
- Thường trực ĐUK,       
- Các ban Đảng ủy Khối,  
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, BTG-DV.                                                                                         

   Phạm Thị Tố Loan    
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