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         BAN TUYÊN GIÁO - BAN DÂN VẬN -     Nha Trang, ngày 24 tháng 5 năm 2017                      

    UB MẶT TRẬN TQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ   

 * 

  Số 06-CTr/TGTU-DVTU-MTTQVN-ĐOÀN THỂ 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền, 

công tác vận động quần chúng 

giai đoạn 2017 - 2020 

--- 

Thực hiện Kết luận số 13-KL/TU, ngày 09/3/2017 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy về việc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, ký kết chƣơng trình 

phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chƣơng trình phối hợp công tác tuyên 

truyền, công tác vận động quần chúng nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tăng cƣờng mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 

công tác vận động quần chúng. Phát huy truyền thống yêu nƣớc, ý chí tự lực, 

tự cƣờng và tinh thần đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố mối quan hệ 

gắn bó và niềm tin giữa Đảng với Nhân dân, tăng cƣờng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc. 

- Công tác phối hợp phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chủ động, thƣờng 

xuyên, thực hiện tốt thông tin hai chiều, đảm bảo kịp thời, chính xác.  

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC 

1- Định hƣớng tƣ tƣởng, hƣớng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trƣơng, đƣờng lối 
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của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; các sự kiện chính trị - xã hội, 

thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại; các ngày lễ lớn, các hoạt động kỷ niệm của đất nƣớc, của 

tỉnh. Chú trọng tuyên truyền khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, tầm 

quan trọng của công tác dân vận, công tác Mặt trận và các đoàn thể trong 

giai đoạn hiện nay.  

2- Tuyên truyền, giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối 

sống văn hóa cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng 

nhiều hình thức, nhất là trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, tuyên 

truyền miệng, hình thức sinh hoạt chính trị. 

3- Tuyên truyền, cổ vũ, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên, ngƣời lao động học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (Khóa 

XII) về tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

4- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và 

các phong trào do các đoàn thể phát động. Phát hiện, biểu dƣơng, nhân rộng 

các điển hình tiên tiến, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt. 

5- Tuyên truyền, cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phòng 

chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở; quy chế giám sát và phản biện xã hội thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. 

6- Đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, các quan điểm sai trái, 

thù địch; uốn nắn những tƣ tƣởng lệch lạc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã 

hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia tích cực các 

hoạt động của cộng tác viên Ban Chỉ đạo 94 phản bác các thông tin, quan 

điểm sai trái, chống phá Đảng và Nhà nƣớc trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh 

vực tƣ tƣởng, văn hóa. 

7- Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tƣ tƣởng, tâm trạng xã hội 

của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ngƣời lao động... Tham gia tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc 
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của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, các chính sách của tỉnh, nhất 

là phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tƣ tƣởng 

khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

III. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN 

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Thƣờng xuyên chỉ đạo, định hƣớng ban tuyên giáo, ban tuyên huấn 

cấp huyện và tƣơng đƣơng và các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền về 

các nội dung nêu trên.  

- Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự 

kiện chính trị của đất nƣớc, của tỉnh. 

- Cử báo cáo viên (khi có yêu cầu) truyền đạt chỉ thị, nghị quyết, chủ 

trƣơng của Đảng tại một số hội nghị do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh tổ chức.  

- Đƣa thông tin về công tác vận động quần chúng, hoạt động thể hiện 

tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cƣ, hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh qua các 

kênh thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhƣ: Hội nghị báo cáo viên, hội 

nghị thông tin thời sự, Bản tin Thông tin nội bộ, Trang Thông tin điện tử, 

Trang Fanpage của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn hệ thống tuyên giáo cấp huyện phối hợp chặt chẽ 

với ban dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng 

cấp thực hiện công tác nắm bắt tình hình tƣ tƣởng, nguyện vọng, bức xúc 

của các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực để kịp thời phản ánh, kiến nghị 

với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

2- Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Phối hợp hƣớng dẫn tuyên truyền việc thực hiện chủ trƣơng, chính 

sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận, 

dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. 

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện một số 

nhiệm vụ công tác dân vận cần có sự tham gia của các bên. 
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- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống dân vận các cấp, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng và 

tổng hợp tình hình tƣ tƣởng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, báo cáo 

kịp thời cho Thƣờng trực Tỉnh ủy và thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Chủ trì tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng cho nhân sỹ, trí thức, ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, các chức sắc tôn giáo. 

- Cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền, kế hoạch tổ chức các sự kiện 

chính trị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì và các hoạt động 

để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, định hƣớng tuyên truyền. Cử 

báo cáo viên tham gia tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị 

chuyên đề của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nội dung liên quan đến công tác 

Mặt trận. 

- Tổng hợp tình hình tƣ tƣởng và dƣ luận xã hội trong hệ thống Mặt trận 

và Nhân dân; cung cấp, trao đổi thông tin, các biện pháp giải quyết những vụ 

việc bức xúc trong Nhân dân, kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Hƣớng dẫn Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh tiến hành tuyên truyền, 

vận động quần chúng nhân dân bằng các hình thức thích hợp theo hƣớng dẫn 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

4- Hội Nông dân tỉnh, Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa 

- Chỉ đạo theo ngành dọc tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đến đoàn viên, hội viên, ngƣời lao động 

bằng các hình thức thích hợp.  

- Cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền, kế hoạch tổ chức các sự kiện 

chính trị, kết quả hoạt động nổi bật của các đoàn thể cấp tỉnh…để Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hƣớng tuyên truyền.  

- Cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, 

hội nghị chuyên đề của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nội dung liên quan đến 

công tác của các đoàn thể. 

- Tổng hợp tình hình tƣ tƣởng và dƣ luận xã hội trong đoàn viên, hội 

viên, ngƣời lao động và Nhân dân; cung cấp, trao đổi thông tin, các biện 

pháp giải quyết những vụ việc bức xúc trong Nhân dân, kết quả hoạt động 

tham gia xây dựng Đảng của các đoàn thể cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, ngƣời lao động… kết nối 

với Trang Fanpage của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đơn vị đã xây dựng 

trang thông tin điện tử thì liên kết Website của nhau.  

IV. PHƢƠNG THỨC PHỐI HỢP 

1- Phối hợp thông qua các hình thức: ban hành văn bản thực hiện nhiệm 

vụ phối hợp; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức hội 

nghị... 

2- Khi có nội dung cần phối hợp, cơ quan có yêu cầu phối hợp gửi văn 

bản đề nghị cơ quan liên quan có trách nhiệm tham gia. 

3- Khi cơ quan tổ chức các cuộc họp có nội dung liên quan, cơ quan 

chủ trì mời đại diện lãnh đạo các cơ quan cùng tham dự, phối hợp. 

4- Khi có vấn đề đột xuất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan bàn thống nhất biện pháp giải quyết. 

5- Định kỳ 6 tháng và cuối năm các cơ quan phối hợp có trách nhiệm 

báo cáo công tác phối hợp của đơn vị mình cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

tổng hợp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Các cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ 

thống tổ chức của mình và tích cực triển khai thực hiện Chƣơng trình phối 

hợp.  

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì ký kết Chƣơng trình phối hợp và tổ 

chức sơ, tổng kết công tác phối hợp. 

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Phòng Tuyên truyền; Ban Dân vận 

Tỉnh ủy giao Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nƣớc; Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh giao ban tuyên giáo của đơn vị làm đầu mối giúp lãnh đạo cơ 

quan cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp. Các đơn vị đầu 

mối có trách nhiệm thƣờng xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mƣu cho 

lãnh đạo cơ quan trong công tác phối hợp. 

4- Chƣơng trình phối hợp đƣợc triển khai thực hiện từ ngày ký. Trong 

quá trình thực hiện, khi xét thấy cần có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung phối 

hợp thì  đại diện lãnh đạo các cơ quan hội ý thống nhất.   
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BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ 
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

UỶ BAN MTTQVN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH  
CHỦ TỊCH 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN  
HỒ CHÍ MINH TỈNH  

BÍ THƯ  
 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ƣơng,  

- Ban Dân vận Trung ƣơng,  

- Ban Thƣờng trực UBTWMTTQVN,   (báo cáo) 

- Trung ƣơng các đoàn thể, 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy,  

- Các đơn vị phối hợp, 

- Ban tyên giáo, ban dân vận các huyện, thị, thành ủy, 

- Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể huyện, thị, thành phố,  

- Lƣu: BTGTU, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể tỉnh. 


