TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày44 tháng 3 năm 20li'
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KẾ HOẠCH
tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-CT/TW, ngày 08/12/2009
của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt động
• HA! ỉ ẢNo< ủa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
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hi ện Công văn số 03-CV/BCĐTW, ngày 01/3/2019 của Ban Chỉ đạc
Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngà}
08/12/2009 của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi là
Kết luận 62-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch tổng kết nhu

íp /h vì?

sau:

^

cẤ ỳằhỊI
Ịịị
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I. Mục đích, yêu cầu
1. Tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW; gắn với
đánh giá kết quả thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2009-

tì-2019’

2. Qua tổng kết, từ thực tiễn để đề xuất các nội dung, giải pháp để Bộ Chính
■4 tịiị trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới.
3. Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung và
tiến độ thời gian đề ra.
II. Nội dung tổng kết (Theo đề cương và biểu mẫu đính kèm)
III. Hình thức và thời gian tổng kết

1.
Hình thức: Căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Ban
Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị- xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổng kết cho phù họp.

2

2. Thời gian:
2. Ị. Cấp cơ sở: Tiến hành tổng kết theo hướng dẫn chỉ đạo của huyện, thị,
thành uỷ, hoàn thành việc tổng kết trước ngày 05 tháng 4 năm 2019.
2.2. Cấp huyện và tương đương: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực
hiện. Việc tổng kết ở cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 20 thqng
04 năm 2019.
2.3. Cấp tỉnh: Hoàn thành tổng kết trước ngày 30 tháng 04 năm 2019.
IV. Tổ chức thưc
• hiên
•
1. Các huyện, thị, thành uỷ, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai
thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch này. Báo cáo
tổng kết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Dân vận Tỉnh uỷ) trước ngày
25/04/2019.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp tỉnh và cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ
đạo tổng kết ở các cấp và tham mưu báo cáo tổng kết cấp tỉnh.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (b/c);
- Ban Dân vận TW (b/c);
- Các Ban Đảng, VPTU;
- Mặt trận, các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh;
- Các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
í THƯ

CƯƠNG BÁO CÁO
ỊỊ y Kêpỉquả r^Măm thực hiện Kết luận số 62-KL/T\ỵ
J TỈNHipy 08/12/200*9 của’ Bộ Chính trị khoá X
(k^^Mịh^^ẻ&^^iaạch sổHế-KH/TU, ngày tháng 3 năm 2019
^y^ /jếủ a Ban Thưởng vụ Tỉnh uy)

I. Tình hình triển khai thực hiện.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động thực hiện Kết luận số 62-KL/TW.
- Công tác chỉ đạo việc cụ thể hoá thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của cấp
uỷ đảng.
II. Kết quả thực hiện.
1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính
quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 10 năm qua
(2009-2019).
2. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và

Nhân dân.
3. Đa dạng hóa các loại hình tập họp và tập trung hướng mạnh hoạt động về
cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã
hội trong công tác vận động Nhân dân phù họp với địa phương, cơ sở.
4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ Mặt
trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương

thức hoạt động trong thời kỳ mới.
5. Công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hoá cơ chế phối hợp
giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.
6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
III. Đánh giá chung, nguyên nhân và những kinh nghiệm
1. Đánh giá chung
1.1 Ưu điểm
1.2 Hạn chế
2. Nguyên nhân hạn chế.

3. Một số kinh nghiệm.
IV. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW
1. Dự báo tình hình
2. Nhiệm vụ và giải pháp
V. Kế nghị, đề xuất
1. Với Trung ưcmg
2. Với tỉnh

BẢNG CỒNG SẢN VĨÊT NAM

ĐỊA PHƯƠNG ĐƠN V Ị........
-k

............., ngày

tháng năm 2019

PHỤ LỤC 1

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW
(Từ 2009 -30/4/2019)

Ban hành văn bản thực hiện Kết luận*
rmnp

Ẵr
(1)

Đơn vị
(2) ■

1

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9

Liên đoàn Lao động Việt Nam

3

Hội Nông dân Việt Nam

4

Đoàn TNC-S LIỒ Chí Minh

5

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

6

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Nghi quyết
(3)

Chỉ thi
(4)

Kế hoach
(5)

Huóngdẫn
(6)

(*) Các mục (3), (4), (5), (6), (7) nêu cụ thể danh mục từng văn bản việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW

Công văn
(7)

Số cuộc kiếm tr.i,
giámsát thực hiện
Kết iuân
(8)'

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỊA PHU ONG, ĐƠN VỊ
ii

.............., ngày

tháng

năm 2019

PHỤ LỤC 2
Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
(Từ 2009 - 30/4/2019)

Phương thức
3TT
1

Đơn vị
Mặt trận Tổ quốc VN

Nội dung
Tên các cuộc vận động:
- Giai đoạn 2009 - 2014:
- Giai đoạn 2014-2019:

9

Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tên các cuộc vận động:
- Giai đoạn 2009 - 2014:
- Giai đoạn 2014-2019:

3

Hội Nông dân Việt Nam

Tên các cuộc vận động:
- Giai đoạn 2009 - 2014:
- Giai đoạn 2014 - 2019:

4

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tên các cuộc vận động:
- Giai đoạn 2009 - 2014:
- Giai đoạn 2014-2019:

5

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tên các cuộc vận động:
- Giai đoạn 2009 - 2014:
- Giai đoạn 2014 - 2019:

Tên các cuộc tuyên dương
điển hình

Số lượng tập thể, cá nhân
được tuyên dương

Chiẻn binh VicL Nam

Tồn các cuộc vận dộng:
- Giai đoạn 2009 —2014:
- Giai doạn 2014 —2019:

ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN V Ị........
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PHỤ LỤC 3
về xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội Hgũ cán bộ
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chỉnh trị - xã hội ỏ’ Trung ương và địa phương
(Từ 2009 - 30/4/2019)

STT

Số lượng cán bộ

Bo’11 vị

01

- long so:

- Tổng số:

- Tổng số:

- CB nữ:

-,CB nữ:

- CB nữ:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- long sở:

- Tông sô:

- Tổng số:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- Tổng số:

Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc VN
- CB nữ:

n n A

02

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Trung ương

A

Tổng Liên đoàn Lao - Tông so:
động Việt Nam
- CB nữ:

03 . Trung ương Hội Nông - Tổng số:
dân Việt Nam
- CB nữ:

rr-í A

r« -i Á

A

Á

*>
p n Á
-

ĩ

A

Tông sô:

- CB nữ:

ÍT ' A

r p

A

A

A

- Tông so:

-

CB nữ:

-

CB dân tộc thiểu số:

-

CB tôn giáo

-

-

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

-

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

-

Tông so:
CB nữ:
CB dân tộc thiểu số:
CB tôn giáo

04

- Tống số:

- Tống số:

- Tống số:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- Tổng số:

- Tổng số:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo
T
ì
rnA
Á
- Tông sô:

- CB tôn giáo
rr-iA
Á
- Tông sô:

- CB tôn giáo

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB nữ:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB dân tộc thiểu số:

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

- CB tôn giáo

Trung
ương Đoàn - Tông sô:
TNCS I-IỒ Chí Minh
- CB nữ:

rp A

05

rp A

06

Á

Tiling ương Hội Liên - long so:
hiệp Phụ nữ Việt Nam
- CB nữ:

Á

Trung ương Hội Cựu - lông so:
Chiến binh Việt Nam
- CB nữ:

11\A

A

- long so:

o

1

- Tổng số:

ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN V Ị........

BẢNG CONG SẢN V IẺT NAM
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..............ngày

thán ợ nâm 20 Ị 9

PHỤ LỤC 4
số lương cán bô của Mặt trận Tổ quốc Việt Ñam và các tổ chức chính trị - xã hội
tham gia cấp ủy, đại biểu dân cử
(Từ 2009 - 30/4/2019)

Đại biểu
Quốc hội

r

Tham gia câp ủy đảng
TT

Đo n vị

Tỉnh
NK1

Huyện

Xã

NK2 NK1 NIC2 NK1 NK2

NK1

Đại biểu Hội đồng Nhân dân

NK1

NK2

Xã

Huyện

Tỉnh

NÌC2

NK1
'

Ghi chú:

- NK1: (1) Đối với TW là 2011 - 2016; (2) Đối với cấp tỉnh, huyện, xã và tương đương là 2010 - 2015
- NK2 : (1) Đôi với TW là 2016 - 2021; (2) Đối với cấp tỉnh, huyện, xã và tương đương là 2015 - 2020

NK2

NK1

NK2

ĐỊA PHƯƠNG, ĐON VỊ
*

-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
, ngày

tháng

năm 20ỉ 9

THỐNG KÊ SẮP XÉP TỎ CHỨC CỦA MTTQ, CÁC TỎ CHỨC CT-XH Ở ĐỊA PHƯƠNG
SAU THỰC HIỆN NGHỊ QUYỂT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XĨI
(Từ 2018 - 30/4/2019)

TT

Các đon vị

Số đầu
mối trước
khi sắp
xếp

1.

MTTQVN

Cấp tỉnh
Cấp huyện

0

LĐLĐ

Cấp tỉnh
Cấp huyện

3.

HộiNDVN

cẩp tỉnh
Cấp huyện

• 4.

Đoàn TNCS Cấp tỉnh
I-IC.M
Cấp huyện

Số đầu
mối sau
klii sắp
xếp

Số cán bộ chuyên
trách
đã giảm
Biên
chế

Hợp
đồng

Cán
bộ
ngiii
hưu

Số cán bộ
chuyên trách
sau sắp xếp

Bố trí, sử dụng
phương tiện, trang bị
Ghi chú
Sử dụng
chung

Sử dụng
riêng

Hình thức khác

Li

6.

i lọi
ÍLÌnv ìn

Hội
CCBVN

C a p linh
C áp iiuyệu

C ấp tỉnh
Cấp huyện

2

ĐỊA PHƯƠNG, ĐON VỊ

BẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM

iĩ

..............., ngày

tháng

năm 20 ỉ9

THỐNG KÊ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CT-XH Ở ĐỊA PHƯƠNG
SAU THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII
(Từ 2018-30/4/2019)

Đo'n vị

TT

Kinh phí hoạt động
(Triệu ẳồng/năm)
Thống kê từ năm 2009 đến 30/4/2019
Nguồn thu khác

Ngân sách nhà nirớc cấp
1.

MTTQVN

Cấp tinh
Cấp huyện
Cấp xã

2

Cấp tinh
LĐLĐ

Cấp huyện
Cấp xã

3.

Cấp tinh
Hội NDVN

Cấp huyện
Cấp xã

4.

Đoàn TNCS
HCM

Cấp tỉnh
Cấp huyện
Cấp xã

-

Ghi chú

u ap unn

5.
H ội L H PN V N

C ấp h u y ệ n
C ấp x ã
C ấp tỉn h

6.
H ội C C B V N

C ấp h u y ệ n
C ấp x ã

2

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẼT NAM

ĐỊA PHƯƠNG,
ĐƠN VỊ........
*

------------------ ------------------------ ---------------

............., ngày tháng năm 2019
TỔNG HỢP SỐ LIÊU ĐÓNG GÓP
CỦA MTTQ VIỆT NAM VA CÁC T ố CHỨC CT-XH Ở ĐỊA PHƯƠNG
(Từ 2009 - 30/4/2019)

1- Số học bổng dành cho trẻ em nghèo
Số lượng suất học bổng:

Tổng số kinh phí:

2- Số trợ cấp cho trẻ em nghèo, khó khăn
Số ửẻ em được cấp:

Tổng số kinh phí:

3- Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, yếu thế
Số người được mua:

Tổng số kinh phí:

4- Hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách
Tổng số căn:

Tổng số tiền:

5- Hỗ ừợ xây trường học
Tổng số phòng:

Tổng số tiền:

6- Hỗ trợ làm đường làm đưòng giao thông nông thôn
Tổng số km:

t

Tổng số tiền:

7- Hiến đất xây trường, làm nhà văn hóa, mở đường
Tổng số m2:

Trị giá ước tính:

8- Hoạt động bảo vệ môi trường
Tổng số đợt:

Tổng số tiền:

9- Hoạt động của các Quỹ
Số quỹ:

Tổng số tiền:

Ngoài ra, căn cứ điều kiện, tính chất của từng địa phươns có thể bổ suns ph
lục cụ thê, sát họp.

