TỈNH ỦY HÒA BÌNH
*
Số 262 - KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 11 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW
của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới
-----

Thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về
hội quần chúng trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Thông báo số 158TB/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của hội quần
chúng trong tình hình mới theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước.
2- Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của hội
quần chúng các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới.
3- Việc triển khai, thực hiện Thông báo số 158-TB/TW được tiến hành
từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đặt dưới sự lãnh đạo trực
tiếp của các cấp ủy Đảng.
II- Nội dung
Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Kết luận số 102-KL/TW,
ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng; Chỉ thị số 32CT/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng.
2- Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức
đảng đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các cơ
quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động
của hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, người
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đứng đầu tổ chức hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội gắn với vai trò
đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, củng cố tổ
chức, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp các hội có tính chất, nội dung hoạt động gần
giống nhau; chuyển một số hội quần chúng mà Đảng, Nhà nước không giao
nhiệm vụ sang hoạt động như các hội quần chúng khác. Ban cán sự Đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy xây dựng tiêu chí để giao biên chế, điều kiện hoạt động cho hội phù
hợp với nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện việc sắp xếp, giao nhiệm vụ
cho các hội quần chúng phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh.
3- Các hội quần chúng khác bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự
bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật; được Nhà
nước giao một số dịch vụ công với những tổ chức hội có điều kiện tổ chức
thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
thực hiện chủ trương của Đảng về hội quần chúng.
4- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp tăng cường công
tác quản lý Nhà nước đối với các hội quần chúng; thể chế kịp thời, đồng bộ
chủ trương của Đảng về hội quần chúng. Quản lý chặt chẽ việc thành lập,
đình chỉ hoạt động, giải thể và sáp nhập hội; thẩm định, phê duyệt điều lệ hội;
thành lập các đơn vị, pháp nhân trực thuộc hội; quản lý, sử dụng tài chính của
hội từ nguồn viện trợ, tài trợ trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật.
5- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần
chúng trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham
gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại
đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6- Tạo điều kiện để các hội quần chúng tham gia hoạt động đối ngoại
nhân dân; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ đường lối,
chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác của Đảng và Nhà nước ta; vận động
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là con em của tỉnh đang học
tập, công tác, định cư ở nước ngoài hướng về địa phương, tích cực tham gia
đóng góp xây dựng quê hương, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh
ta với các tỉnh bạn và nhân dân các nước trong khu vực, trên thế giới, góp
phần đấu tranh với những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù
địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh.
III- Tổ chức thực hiện
1- Căn cứ Kế hoạch này các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận
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Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng Kế
hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn
vị (xong trong quý I năm 2020) để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc,
có hiệu quả Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 158TB/TW của Ban Bí thư.
2- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng đề án sắp xếp các
tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Thực hiện
đúng quy định của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Rà soát các
chế độ, chính sách của cán bộ làm việc tại các hội. Ban hành tiêu chí làm cơ
sở để giao biên chế, khoán kinh phí, điều kiện hoạt động; từ năm 2021 thực
hiện việc khoán kinh phí cho các hội theo hướng dẫn của Trung ương.
3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây
dựng quy định trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu hoạt động trong
hội quần chúng; trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc theo dõi,
chỉ đạo hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
4- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn
cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các hội quần chúng.
5- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách,
tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết
việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, Thông báo số 158-TB/TW và Kế
hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo
quy định.

Nơi nhân:
- Ban Bí thư,
- Ban Dân vận Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các Hội quần chúng tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Người ký: Ngô Văn Tuấn
Email:
PBTTUHB@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ngô Văn Tuấn

