
  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                        

BCH HND TỈNH BÌNH DƯƠNG     Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 12   năm 2014 

                          *   

           Số   475 - CV/HNDT 
V/v thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy 
về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
                  chính trị - xã hội 

 
  Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố. 
 

      Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 24/11/2014 của Tỉnh ủy Bình Dương 
về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh 
Bình Dương yêu cầu các huyện, thị, thành Hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ, 
giải pháp như sau: 

1.  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận số 62-
KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
- xã hội” và Chương trình hành động số 69-CTrHĐ/TU, ngày 26/8/2013 của 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngảy 03/6/2013 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ( khoá XI ) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Hội 
về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tạo điều kiện cơ chế 
thuận lợi cho Hội Nông dân các cấp trong hoạt động. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
Kết luận số 62-KL/TW và các Nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần 
chúng và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo quy định, qua đó 
đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh 
nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức Hội các cấp thực hiện phù 
hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

 2.Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các chương trình, kế hoạch đã có 
hoặc xem xét bổ sung bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình công tác tập 
hợp hội viên trong giai đoạn mới với các nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt 
động của tổ chức Hội, chú trọng mối liên kết, phối hợp với các ngành, đoàn thể 
khác để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường xây 
dựng cốt cán phong trào, tập hợp hội viên nông dân nòng cốt ở khu dân cư, chăm 
lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, bảo đảm nắm được tình 
hình phức tạp khi mới phát sinh và giải quyết ngay tại cơ sở. 
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3. Chủ động, sơ, tổng kết các mô hình tập hợp  hội viên nông dân đang thu 
hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, hạn chế tổ chức các cuộc họp, 
giảm các báo cáo, các loại sổ sách không cần thiết cho cơ sở, chú trọng nâng cao 
chất lượng sinh hoạt của chi, tổ Hội theo hướng sát thực, có kế hoạch bồi dưỡng 
nghiệp vụ, kỹ năng để cán bộ Hội cơ sở nắm dư luận xã hội, biết xây dựng 
chương trình giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền một cách có hiệu quả. 

4. Phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải thiết thực, 
tránh hình thức, lấy hiệu quả về kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng 
phong trào;  xây dựng chương trình, kế hoạch sơ kết, đánh  giá lại các phong trào 
thi đua đã phát động và các cuộc vận động trong thời gian qua, mạnh dạng loại 
bỏ những phong trào, cuộc vận động kém hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá 
nhân làm tốt công tác vận động quần chúng. Thông qua các phong trào thi đua 
cần chủ động giới thiệu những quần chúng là hội viên nông dân ưu tú cho đảng 
xem xét bồi dưỡng kết nạp. 

5. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp để đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tạo điều kiện để cán bộ Hội các cấp 
tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng công tác vận 
động quần chúng đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ. 

6. Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp xây dựng quy chế phối hợp  Ủy 
Ban Nhân dân cùng cấp nhằm tiếp tục tạo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo kinh 
phí hoạt động Hội nhất là Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn. 

7. Nhận được công văn này đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thi, thành 
Hội khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
định kỳ báo cho Ban Thường vụ tỉnh Hội  ( Qua Ban Tổ chức ) để kịp thời phản 
ánh đề xuất với Tỉnh ủy. 

  
 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- BTV tỉnh Hội; 
- Hội Nông dân huyện, thị, thành phố 
- Lưu VT, Ban TC. 

(đã ký) 

  

Lâm Văn Hòa 

 

 




