
MỘT SỐ NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

đổi mới nội dung và phương thức hoạt động   
của tổ chức Hội Cựu Chiến binh đến năm 2025  

(Kèm theo Công văn số 563-CV/ĐUK, ngày 05/7/2021  
 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

----- 

I. Đối với Hội Cựu Chiến binh Khối  

1. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện việc thông tin, tuyên truyền 

về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một 

số vấn đề liên quan cho 100% cán bộ, đảng viên, 95% hội viên. Thường trực cấp 

huyện trực tiếp thông tin thời sự và đối thoại với cán bộ, hội viên ở cơ sở ít nhất 01 

lần/quý.   

2. Có giải pháp nâng tỷ lệ tập hợp cựu quân nhân trên 70% tại các xã đồng 

bằng và hướng dẫn các câu lạc bộ cựu quân nhân tổ chức sinh hoạt với các hình thức 

phù hợp, thiết thực ít nhất 02 lần/năm. Hằng năm, phối hợp với đoàn cấp huyện tổ 

chức ít nhất 01 đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

 3. Hằng năm, tổ chức thực hiện ít nhất 02 cuộc giám sát (trong đó, chú ý tổ 

chức giám sát cá nhân người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo 

Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 

02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phản biện xã hội ít nhất 01 vấn đề và tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền theo quy định.  

4. Thực hiện tốt giải pháp quản lý, nắm chắc thực lực tổ chức, hội viên đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ và chính xác. Năm 2023, hoàn thành cơ sở dữ liệu về 

thực lực của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân thuộc địa 

phương gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành nhằm giảm 

số lượng văn bản ban hành và biểu mẫu hóa số liệu báo cáo ngoài các báo cáo định 

kỳ; giảm số lượng, nâng chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị.  

5. Hằng năm, tổ chức tổng kết, giới thiệu những mô hình thực hiện hiệu quả 

trong công tác Hội, phong trào cựu chiến binh và có ít nhất 01 mô hình được nhân 

rộng trên 40% xã, phường, thị trấn.  

6. Có kế hoạch triển khai các giải pháp tham gia đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước (nhất là trên không gian mạng).  

7. Thực hiện tốt Quy chế cán bộ hội đi cơ sở; tăng cường tham dự các hoạt 

động của tổ chức hội cấp xã, các chi, tổ hội để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện 
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vọng của cán bộ, hội viên và phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn nhân rộng các mô 

hình, điển hình, cách làm hay.  

II. Đối với các cơ sở Hội 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 

một số vấn đề có liên quan đến cán bộ, hội viên cựu chiến binh.  

2. Hằng năm, phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức ít nhất 01 đợt 

sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.  

3. Hằng năm, Hội cựu chiến binh xã, phường, thị trấn thực hiện ít nhất 01 

cuộc giám sát, 01 cuộc phản biện hoặc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền theo quy định (Có thể thực hiện riêng lẻ hoặc có thể kết hợp với Mặt 

trận, các đoàn thể khác để cùng thực hiện).  

4. Thực hiện tốt giải pháp quản lý, nắm chắc thực lực tổ chức, thực lực hội 

viên đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và chính xác. Có giải pháp cụ thể và vận động 

được hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước (nhất là trên không gian mạng).  

5. Hằng năm, xây dựng ít nhất 01 mô hình thực hiện hiệu quả trong công tác 

Hội, phong trào cựu chiến binh và nhân rộng được trên địa bàn. Cán bộ hội thường 

xuyên tiếp xúc hội viên, cựu chiến binh để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, 

tăng cường tham dự sinh hoạt, hoạt động của chi hội, tổ hội để định hướng, hướng 

dẫn nghiệp vụ công tác Hội và phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển 

hình, cách làm hay./.  
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