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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngàyH£ tháng 11 năm 2018
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KỂ HOẠCH
Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989
cua'Ban Bí thư TW Đảng (khoá VI) về giúp đõ' Hội Người mù Việt Nam
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Thực hiện Công văn sá 03-CV/BCĐTW, ngày 14/11/2018 và Kế hoạch sé
02-KH/BCĐTW, ngày 14/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Tổng kết
30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khoá VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
triển khai kế hoạch tổng kết như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư gắn với
thực hiện Kết luận số 73-KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị 51-CT/TW về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam nhằm tham mưu Ban
Bí thư có chủ trương về công tác giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam trong thời gian
tới.
2.
Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc từ cơ sở đến tỉnh, đảm bảo
đúng tiến độ thời gian, nội dung, yêu cầu đề ra.
II. Nội đung tổng kết: Theo đề cương đính kèm
III. Hình thức và thời gian tổng kết
1. Hình thức: Tổng kết bằng văn bản.
2. Thời gian:
2.
ỉ, Cấp cơ sở: Tiến hành tổng kết theo hướng dẫn chỉ đạo của huyện, thị,
thành uỷ, hoàn thành việc tổng kết trước ngày 20 tháng 12 năm 2018.
2.2. Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch hướng dẫn cơ sở thưc hiên. Viêc tổng
kết ở cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2019.
2.3. Cấp tỉnh: Hoàn thành tổng kết trong tháng 01 năm 2019.
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IV. Tổ chức thực hiện
1. Các huyện, thị, thành uỷ và cấp uý cơ sở 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 15/01/2019.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Người mù tỉnh, các sở,
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội 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 nhẵn ;
- Ban Bí thư TW Đảng (b/c),
- Ban Dân vận TW (b/c),
- BCS Đàng UBND tinh,
- Các Ban Đảng, VPTU, ^
- Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội
tinh,
- Các huyện, thị, thành uỷ,
- Hội Người mù tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết Chí thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư
về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam
(Kèm theo Kê hoạch sổíiũỵ. KH/Tu, ngàyJé. tháng 11 nãm 2018
của Ban Thưởng vụ Tinh uỳ)

Phần thứ nhất
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHÍ ĐẠO VIỆC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN
KHAI THựC HIỆN CHỈ THỊ
1. Đặc điểm tình hình: Khái quát đặc điểm tình hình chung của địa phương,
đơn vị.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện
Chỉ thị
- Đánh giá công tác ỉãnh đạo, chì đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các
ban, ngành trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chi thị.
- Việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản của địa phương, đơn vị để
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.
- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các nội
dung của Chỉ thị.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ
Các địa phương, đơn vị căn cứ Chỉ thị số 51-CT/TW và Kết luận sổ 73KL/TW, ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư, báo cáo các nội dung sau:
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giúp đỡ Hộĩ Người mù và nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của người mù.
2. Phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người mù,
tạo điều kiện cho người mù hòa nhập và phát triển.
3. Việc thực hiện nhiệm vụ bảo trợ, giúp đỡ Hội Người mù và tạo điều kiện
thuận lợi để người mù tham gia các chương trình, dự án về giáo dục, dạy nghề, tạo
việc làm.
4. Chính sách an sinh xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ người mù.
5. Công tác xây dựng, củng cố Hội Người mù các cấp, phát huy vai trò nòng
cốt cùa Hội trong công tác vận động người mù.

- Nhừng chủ trương, biện pháp của các cấp ủy đảng nhằm tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câp Hội
Người mù.
- Vai trò của các cấp Hội người mù trong việc đề xuất các chủ trương, chính
sách liên quan đển người mù.
- Kểt quả hoạt động của tổ chức Hội người mù các cấp: Tổ chức, bộ máy hoạt
động, con người, kinh phí, cơ sờ vật chất, đào tạo tham gia các chương trình việc làm
dạy nghề, giảm nghèo bền vững, văn hóa giáo đục, thể dục thể thao, phụ nữ, trẻ em và
họp tác quốc tế.
- Những mô hình hiệu quả.
III. ĐÁNH GIÁ CHƯNG
ỉ .Ưu điểm, nguyên nhân của những ưu điểm.
2. Hạn chế và nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan).
3. Một sổ kinh nghiệm.
Phần thứ hai
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện
có hiệu quả công tác giúp đõ’Hội Ngưòl mù Việt Nam trong thòi gian tới
I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÙ YẾU
1. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trảch nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác người mù.
2. Tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hội
Người mù và người mù.
3. Tăng cường công tác phối họp của chính quyền, các ngành chức năng với
Hội Người mù các cấp trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.
4. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người mù.
5. Tiếp tục xây dựng, củng cổ tổ ehửc hội người mù các cấp vững mạnh, phát
huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác vận động người mù.
II. ĐỀ XƯẨT, KIẾN NGHỊ
- Đề xuẩt với Trung ương

- Đe xuất với tỉnh

