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v ề việc lãnh ãạo ®?i hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh,
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Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng “Ve lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tố quốc Việt Nam các cấp và Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024
đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấc cấp ủy Đảng tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
17- CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc các cấp
trong tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 86KH/TU, ngày 7/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số
18- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
“Một số vấn để về tiếp tục đối mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thong chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
2.
Lãnh đạo ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng
kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức
Đại hội đạt kết quả tốt; trong đó chú ý một số vấn đề sau:
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần tập trung đánh giá khách quan những kết
quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những khó khăn, hạn chế, nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, xây dựng phương
hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế
của từng địa phương, đơn vị, nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân; nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu
nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường và nâng cao hiệu
quả giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các
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tầng lóp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vai trò của
Mặt trận trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.
- Trong quá trình chuẩn bị báo cáo tổng kết và xây dựng chưomg trình hành
động cần kết hợp làm tốt việc nghiên cứu, thảo luận, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều
lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với chủ trưong của Đảng, quy định của
Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt
trận trong tình hình mới.
3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc giới thiệu nhân
sự tham gia ủ y ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh với tinh thần đổi mới, đảm
bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Đảng và cơ cấu, thành phần theo quy định,
hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực sự phát huy
dân chủ, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.
Đối với cấp tỉnh, cấp huyện, ban thường vụ cấp ủy phân công 01 đồng chí
ủy viên ban thường vụ cấp ủy còn thời gian công tác ít nhất trọn nhiệm kỳ (nếu
chưa phân công được đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy thì giới thiệu 01 đồng
chí cấp ủy viên có quy hoạch ban thường vụ cấp ủy để bổ sung vào ban thường vụ
cấp ủy khi có điều kiện) làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (cấp
tỉnh), giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, cấp huyện.
Đối với cấp xã, những địa phương có 05 ủy viên ban thường vụ cấp ủy trở
lên thì phân công, giới thiệu 01 đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy để hiệp
thương cử giữ chức chủ tịch ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận cấp uỷ là chủ tịch ủ y ban Mặt
trận ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện ở cấp tỉnh khi có điều kiện.
4. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để Đại hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng, là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân; thông qua đó để nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên,
Nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội,
các tổ chức thành viên của Mặt trận phối họp, đảm bảo tốt các điều kiện để Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức Đại hội trang trọng, chất lượng,
hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ đề ra.
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Thời gian Đại hội Mặt trận cấp xã được tiến hành và hoàn thành trong quý
1/2019; cấp huyện, thị, thành hoàn thành trong tháng 5/2019; cấp tỉnh hoàn thành
trong tháng 7/2019.
6.
Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn ủ y ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban cán sự Đảng ủ y ban nhân dân tỉnh, các Ban Đảng,
Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ
thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ./.
Nơi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Ban Dân vận TW,
- Đảng đoàn ủ y ban TW MTTQVN,
- Thường trực HĐND, ƯBND tỉnh,
- Đảng đoàn UB MTTQVN tỉnh,
- Các Đảng đoàn, BCS đảng, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh,
- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy,
- Các đ.c Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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