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Kết quả khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sỏ’

"

WhÁỹ-

Thông báo kết luận số 374-TB/TU, ngày 08/3/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy vê chương trình
công tác trọng tâm năm 2018, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương “Gần dân, sát
dân” lấy địa bàn thôn, bản, khu phố làm đối tượng tổ chức hoạt động; khảo sát,
đánh giá và chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận ở xã, phường, thị trấn (chú trọng
công tác dân vận chính quyền); mô hình hoạt động tổ dân vận thôn, bản, khu phố.
Ban Dân vận Tỉnh tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát việc xây dựng và hoạt động
của các mô hình dân vận ở cơ sở tại huyện Hải Lăng, Đakrông và thành phố Đông
Hà và báo cáo kết quả như sau:
I.
Đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương liên quan đến hoạt
động của Khối Dân vận xã, phường, thị trấn và Tổ Dân vận thôn
1. H oạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn
Khối dân vận xã, phường, thị trấn được thành lập theo Hướng dẫn liên Ban
số 01/HDLB-TC-DV, ngày 25/5/2000 của Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung
ương, Khối dân vận do đồng chí Phỗ Bí thư hoặc UVTV đảng ủy làm trưởng khối
với 9 đến 11 thành viên. Ngay từ khi mới thành lập khối dân vận đã xây dựng quy
chế hoạt động, chương trình kế hoạch công tác; hàng năm tổ chức kiện toàn, củng
cố bộ máy, phân công nhiệm vụ phụ trách theo từng địa bàn, lĩnh vực công tác khi
có biến động về nhân sự. Chủ động phối họp, tham mưu cấp ủy xây dựng các
chương trình kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung
ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy về công tác dân vận; công tác dân tộc, tôn
giáo, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác Mặt trận, các đoàn thể
chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Phối họp tổ chức tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, của địa phương nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây
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dựng và phát triển kinh tế - xã hội; phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện ở
khu dân cư được nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần hoàn thành các tiêu chí
của địa phương đề ra; chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận
khéo” trên địa bàn, một số mô hình hoạt động khá hiệu quả và có tính lan tỏa trong
cộng đồng dân cư; xây dựng quy chế phối họp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã,
phường, thị trấn, duy trì chế độ giao ban, trực báo; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp
ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng chính đáng, những
bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công,
đồng bào dân tộc thiểu số, cấp phát các nguồn hàng cứu trợ đúng đối tượng.
I

2. Hoạt động của Tổ dân vận thôn, bản, khu phố
Tổ dân vận thôn bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư (sau đây gọi tắt là tổ
dân vận thôn) được thành lập theo Hướng dẫn số 80-HD/BĐVTW, của Ban Dân
vận Trung ương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và đi vào hoạt động được
1.113 tổ dân vận thôn, tại 141 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành
phố trong toàn tỉnh. Các tổ dân vận đều có quyết định thành lập của Đảng ủy xã,
phường, thị trấn, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác và đi vào
hoạt động, đã phát huy được hiệu quả, thể hiện được vai trò của mình trong công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn dân cư.
Các Tổ dân vận thôn cơ bản đã duy trì việc giao ban, trực báo hàng tháng,
thông qua giao ban, trực báo các thành viên Tổ tập trung báo cáo tình hình hoạt
động, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, những mâu
thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư để cùng bàn bạc, đưa ra những biện pháp
tháo gỡ, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên phù họp theo
từng đối tượng cần được vận động, tuyên truyền, phối họp tốt với tổ hòa giải ở cơ
sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, những thôn, bản, khóm
phố, khu dân cư, tổ dân vận hoạt động tích cực và có sự phối họp, lồng ghép hoạt
động với mặt trận và đoàn thể, các ban chỉ đạo, ban điều hành ở khu dân cư thì kết
quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, giải quyết các mâu thuẫn trong
nội bộ nhân dân đạt hiệu quả cao, tập hợp được lực lượng; đặc biệt, ở một số thôn,
bản tổ trưởng tổ dân vận thôn đồng thời vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng thôn thì
công tác tuyên truyền, vận động có nhiều thuận lợi, kết quả khả quan, hoạt động
hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm,
giữ gìn an ninh, phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giải quyết khá tốt các
mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Từ
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những kết quả đạt được, khẳng định Hướng dẫn số 80 - HD/BDVTW của Ban Dân
vận Trung ương, về thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn là một chủ trương
đúng đắn, khoa học, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tình hình công tác dân vận
trong giai đoạn hiện nay, là cánh tay nối dài của khối dân vận cơ sở đưa các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị địa
phương đến tận người dân nên được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Dân vận
các huyện, thị, thành ủy, khối dân vận cơ sở xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện
một cách đồng bộ và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. 100%
địa phương, đơn vị đều khẳng định: Tổ dân vận thôn hiện nay là mô hĩnh hoạt
động hiệu quả.
3. Một số khỏ khăn, hạn chế
- v ề điều kiện, phương tiện làm việc và chế độ chính sách liên quan đến
hoạt động và cán bộ của khối dân vận đã được cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm
trong chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của các
khối dân vận phần lớn phụ thuộc vào hỗ trợ, không có phân bổ từ kinh phí hoạt
động của Đảng ủy và ngân sách của địa phương hàng năm; điều kiện làm việc còn
gặp nhiều khó khăn (đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc cơ sở vật
chất thiếu thốn, phải làm việc ghép từ 5 - 7 người trong một phòng làm việc, 2 - 3
người dùng chung một máy tính), cán bộ trong khối không có phụ cấp kiêm nhiệm,
văn phòng phẩm phục vụ hội họp, phương tiện đi lại, nhất là ở các vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không được hỗ trợ kinh phí nên gặp nhiều khó
khăn trong hoạt động.
- Một số cấp uỷ đảng chưa quan tâm đúng mức và nhận thức đầy đủ về tầm
quan trọng trong tổ chức, hoạt động của khối dân vận; một số nơi chưa phân công
đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ hoặc uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ làm trưởng khối.
Chất lượng hoạt động của khối dân vận vẫn còn hạn chế, bất cập so với yêu cầu
vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình mới; một số xã, thị trấn còn bộc lộ
tính hình thức trong tổ chức và hoạt động của khối dân vận; năng lực tham mưu tổ
chức thực hiện các chủ trương, chính sách về dân vận còn nhiều hạn chế; việc theo
dõi, nắm bắt tình hình nhân dân và tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để giải
quyết những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác dân vận còn bị động, lúng túng.
Hoạt động của khối dân vận một số nơi còn mang tính hành chính; công tác tuyên
truyền, vận động, tập họp chưa đa dạng, phong phú; việc phối hợp thực hiện các
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phong trào thi đua, các cuộc vận động giữa các đoàn thể hiệu quả chưa cao; công
tác triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết trong xây dựng và hoạt động của khối dân
vận hàng năm chưa thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ khối dân vận biến động,
hầu hết là kiêm nhiệm, sự phối họp giữa các thành viên trong khối thiếu đồng bộ
và thường xuyên.
- Đối với tổ dân vận thôn, các thành viên của tổ đều làm việc kiêm nhiệm,
không có kinh phí, chỉ hưởng phụ cấp theo chức danh công tác chính; một số cấp
ủy chi bộ và thành viên của tổ dân vận chưa nhận thức đầy đủ hoặc lẫn lộn về chức
năng, nhiệm vụ của tổ dân vận thôn với chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác
Mặt trận, do đó một số nơi mô hình hoạt động tổ dân vận thôn còn chồng chéo cả
về nội dung lẫn đối tượng hoặc thiếu sự gắn kết.
II. Ket quả điều tra xã hội học
Để làm cơ sở cho việc đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện công tác
dân vận tại cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra xã hội học bằng hình
thức phát phiếu điều tra (bảng hỏi) tại 6 xã, phường, thị trấn và 6 thôn, khóm, khu
phố; đối tượng tham gia trả lời là toàn thể CBCC, cán bộ không chuyên trách, cán
bộ thôn, bản, khu phố với 131 phiếu. Sau khi tổng hợp số liệu và phân tích, kết quả
trên một số nội dung cơ bản thu được như sau:
1. Một số mặt tích cực
1.1. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của địa phương liên
quan đến công tác dân vận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức quán
triệt, triển khai khá đầy đủ đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên và người lao động (trên 80%). Những kết quả trên cho thấy công tác
dân vận của tỉnh đã có những đổi mới cơ bản, toàn diện cả về nhận thức cũng như
phương thức tiến hành, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hệ thống dân vận từ
tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai kịp thời và có hiệu quả
nhiều chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, trong đó đáng chú ý là
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác dân
vận trong tình hình m ởr và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng
Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính
nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình m ở ĩ\
1.2. Với 100% số phiếu khảo sát xác định công tác dân vận là trách nhiệm
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chung của cả hệ thống chính trị, chứ không riêng gì của Ban dân vận, Mặt trận, các
đoàn thể, từ đó cho thấy có sự nâng cao về nhận thức, đã có sự vào cuộc trong thực
hiện công tác dân vận của nhiều lực lượng trong hệ thống chính trị. Mặt trận, các
đoàn thể với vai trò vừa là tham mưu, vừa là nòng cốt trong công tác vận động vận
chúng, đã đa dạng hóa các hình thức tập họp nhân dân và tập trung hướng mạnh
các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn
thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân phù họp với đặc
điểm địa phương, cơ sở; làm nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ,
ý thức trách nhiệm công dân trong các tầng lóp nhân dân. Chính quyền có nhiều
hoạt động thiết thực như: thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân,
tăng cường cải cách hành chính giảm phiền hà cho nhân dân, ưu tiên đầu tư phát
triển kinh tế ở vùng khó khăn; coi trọng việc giải thích, thuyết phục, tăng cường
giải quyết khiếu nại, tố cáo của cồng dân. Khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên
giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, tích cực tham gia từ thiện nhân đạo.
1.3. Chính quyền địa phương đã thực hiện công khai, dân chủ lấy ý kiến nhân
dân trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế
- xã hội, đến từng hộ dân (đạt 49.6%); đến thôn bản, khu phố (28.2%); thông qua
HĐND, UBND hoặc cán bộ chủ chốt của khu phố, thôn, bản (34.3%).
Đánh giá sự phù họp và hiệu quả các chủ trương, chính sách ở địa phương
đối với đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với
98.5% số phiếu được hỏi cho là phù họp, hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình,
chỉ có 1.5% số phiếu chưa đồng tình. Điều này khẳng định, địa phương đã phát
huy được dân chủ, xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách phù họp và
sát với tình hình thực tiễn tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
1.4. Đánh giá về hoạt động của Tổ dân vận thôn, bản, khu phố:
Hiện nay, trên toàn tỉnh tổ dân vận thôn, bản, khu phố thành lập đạt 100% và
được đánh giá hoạt động có hiệu quả, sát với cơ sở. Qua quá trình khảo sát ở các
huyện Đakrông, Hải Lăng và thành phố Đông Hà và đi thực tế ở các thôn, bản, khu
phố các tổ dân vận đã phát huy được vai trò trong công tác vận động quần chúng,
tháo gỡ những vướng mắc, những mâu thuẫn trong nhân dân, vận động nhân dân
thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đóng góp các loại quỹ, xây dựng hệ thống
đèn chiếu sáng, bê tông hóa đường quê, xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp,... đặc
biệt những nơi thành phần tham gia tổ dân vận có già làng, trưởng họ, người có uy
tín và do đồng chí Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng thì hiệu quả công tác vận động
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càng cao. Vì vậy, qua khảo sát có đến 78.7% cho rằngỊnên tồn tại và phát huy hoạt
động của Tổ dân vận thôn, bản, khu phố.
1.5.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị việc tiếp xúc đối thoại, công tác
tiếp dân, giải quyết đon thư khiếu nại, tố cáo được tổ chức định kỳ theo đúng
Quyết định số 629-QĐ/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy
chế của UBND tỉnh. Qua việc tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị
của Nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của Nhân dân kịp thời
phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặc kiến nghị giải
quyết; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù
hợp, nhằm góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhịất về tư tưởng, tạo sự đồng
thuận ữong xã hội. Trong thòi gian qua, với vai trò của người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều đoàn công tác đối thoại lắng
nghe ý kiến, nguyện vọng của dân liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc, vi
phạm nguyên tắc dân chủ cơ sở, liên quan đến đất đai, định canh định cư.. .đã đưa
ra các biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự tại nhiều
điểm nóng ở các địa phương. Đồng thời người dân hoàn toàn ủng hộ việc Bí thư
đảng uỷ, Chủ tịch UBND hoặc cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn thường
xuyên đến thăm hỏi, động viên tận hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ
của người dân ở khu dân cư (đạt đến 96.2% số phiếu khảo sát).
2. Những khó khăn, hạn chế
- Qua khảo sát cho thấy có nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân cần có
sự chỉ đạo và tập trung giải quyết của chính quyền như: Thủ tục hành chính
(19.1%); Các vấn đề liên quan đến đất đai (61.8%); Việc tổ chức tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo (22.9%); Hiệu quả của các chương trình, dự án...
(25.9%).
- Việc tổ chức họp dân, tiếp xúc cử tri tỉ lệ người dân tham gia khá thấp, tỉ lệ
người dân tham gia ở mức trung bình (đạt trên dưới 50%) là 40.4%, phần lớn
người dân tham gia khi có quyền lợi liên quan hoặc có những bức xúc, kiến nghị,
khiếu nại cần được giải quyết (32.8%); chủ yếu là cán bộ ở thôn, bản, khu phố
tham gia (32.0%). Qua quá trình khảo sát cho thấy nguyên nhân chính là do nội
dung họp ít liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; nhiều ý kiến, kiến nghị,
những bức xúc, nguyện vọng của người dân ít được giải quyết hoặc chậm giải
quyết; một bộ phận người dân thờ ơ, không quan tâm nhất là các khu dân cư ở đô
thị, hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó, do sự phát triển của công nghệ
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thông tin, người dân tiếp cận thông tin nhanh, sớm so với các cuộc họp định kỳ;
việc tiếp xúc cử tri ở một số nơi không cử người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
tham gia trả lời, đối thoại mà chỉ cử cấp phó hoặc người đại diện nên các ý kiến
của cử tri chỉ tiếp thu không được trả lời trực tiếp.
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, xã
1.1. Các cấp ủy Đảng túy theo tình hình thực tế nhiệm vụ của Đảng bộ, chi
bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác dân vận hằng năm để lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện. Nghiêm túc thực hiện bố trí cán bộ lãnh đạo cấp xã (Phó Bí
thư Đảng ủy) làm trưởng khối dân vận; đồng chí Chủ tịch UBND phụ trách công
tác dân vận chính quyền ở cấp xã và cấp huyện theo Quyết định số 290-QĐ/TW
ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm tira, giám sát và sơ kết,
tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước về công tác dân vận.
1.2. Trong sinh hoạt cần kiểm điểm, đánh giá công tác dân vận và bàn những
chủ trương, biện pháp để giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Định
kỳ, cấp ủy Đảng tổ chức giao ban khối dân vận để chỉ đạo thực hiện công tác vận
động quần chúng, nắm chắc tình hình nhân dân, tháo gỡ những khó khăn vướng
mắc, định hướng chỉ đạo hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể và các hội quần
chúng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo các cấp, các ngành chú
trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình, điển hĩnh “Dân vận khéo”; phát triển đội
ngũ cốt cán, nòng cốt, trung kiên trong các tầng lóp nhân dân để thực hiện và tuyên
truyền, vận động trong nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động
viên toàn dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện
thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
1.3. Khối dân vận xã, phường, thị trấn cần thể hiện rõ hơn vai trò tham mưu,
đề xuất giúp cấp ủy đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chỉ
thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tăng cường kết nối, thống nhất giữa
các thành viên của khối về thông tin, quy trình, giải pháp trong công tác tuyên
truyền và vận động nhân dân.
1.4. Đổi mới công tác dân vận chính quyền ở cấp xã, phường, thị trấn, bằng
việc tập trung chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCC kịp thời
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phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm dân chủ, quan liêu, hách dịch, cửa
quyền, “tham nhũng vặt”; xác định địa bàn thôn, bản, khu phố là đối tượng trực
tiếp, thường xuyên để hoạt động; cán bộ, công chức phải sát cơ sở để kịp thời nắm
bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có phương pháp, cách làm phù họp, hiệu
quả trong quá trình tiếp xúc, xử lý công việc với người dân (theo tinh thần Chỉ thị
16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU
ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác
dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp”). Lãnh đạo
Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn phải xây dựng kế hoạch, định kỳ
tổ chức việc tiếp xúc, đối thoại ở các địa bàn khu dân cư, đồng thời có quy chế,
quy định việc thăm hỏi, động viên tận các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh
nhỏ lẻ của người dân ở khu dân cư, (đây là một trong những nội dung được người
dấn quan tâm và mong muốn nhất với 96.2% phiếu điều tra).
- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phù họp với điều kiện phát triển
nhanh của công nghệ thông tin, mạng xã hội,...quan tâm đầu tư và sử dụng hiệu
quả cơ sở hạ tầng, các thiết chế về văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn và
thôn, bản, khu phố (hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa thôn,...)
- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động cán
bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia họp dân, tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt
quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính
quyền để làm tốt công tác vận động quần chúng.
2. Đối với Tỉnh
1. Nghiên cứu, sáp nhập Ban công tác Mặt trận, các ban chỉ đạo, ban điều
hành, Tổ dân vận... thành “Ban tự quản” hoặc “Tổ tự quản” ở địa bàn dân cư để
tránh sự chồng chéo trong hoạt động.
2. Bổ sung, sửa đổi Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp xã,
phường, thị trấn phù họp với tình hình thực tế của địa phương {cụ thể hỏa Quyết
định sổ 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X).
3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của hệ
thống chính trị ở cơ sở, đồng thời cho chủ trương các địa phương chủ động trong
việc bố trí ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho Tổ dân vận thôn,
bản, khu phố.
4. Nghiên cứu, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp thôn, bản, khu
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phố theo cơ cấu Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (người dân đồng tình với tỉ
lệ cao, đồng thời thực tiễn đã đưa lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động của thôn,
bản, khu phố nói chung và công tác tuyên truyền, vận động nói riêng).
5. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần quan tâm
hơn điều kiện, phương tiện làm việc cho cán bộ Khối dân vận; việc tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nên tổ chức ngay tại cơ sở hạn chế khó khăn đi lại của
cán bộ cơ sở ở vùng khó. Thực hiện việc cử cán bộ cấp tỉnh, huyện về tăng cường
hỗ trợ cấp xã vùng sâu, vùng xa hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng,
phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới (thời gian ngắn từ 5 đến 10
ngày).
6. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của các cơ quan
dân cử ở các cấp, nêu cao trách nhiệm của đại biểu dân cử trong việc tiếp thu, kiến
nghị giải quyết, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của cử tri một cách kịp thời và
xác đáng, tạo lòng tin của cử tri vào các cơ quan dân cử các cấp.
- Bố trí việc tiếp xúc cử tri của HĐND 2 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện) cùng lúc
tại một địa điểm và nhất thiết phải cử người có trách nhiệm tham gia giải trình. Đối
với cấp xã, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước khi tiếp xúc cần nắm chắc
những vấn đề nổi cộm, những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, những tâm tư nguyện
vọng chính đáng của người dân phối họp với các cơ quan chuyên môn giải quyết
hoặc trả ngay cho cử tri tại buổi tiếp xúc định kỳ.
3. Đối với Ban Dân vận Trung ương
Tổ chức tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW, ngày
28/02/2012 của Ban Dân vận Trung ương để rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt
động thực tiễn; xây dựng quy chế khung hoạt động của Tổ dân vận để triển khai
thống nhất trên toàn quốc.
Nơi nhân:

K/T TRƯỞNG BAN

- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Đ/c Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban D V TW ,
- BTV các huyện, thị, thành ủy
- BDV các huyện, thị, thành ủy,
- Lãnh đạo, các phòng thuộc Ban,
- Lưu
BDVTU.
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