TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
*
Số 693-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Quán triệt, triển khai chỉ đạo của
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy,
Ngày 16/8/2021, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu về “Phát huy truyền thống đại đoàn
kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng
lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (có gửi
kèm bài phát biểu).
Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tại Công văn số 2862/MTTW-BTT ngày 31/8/2021, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai
thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hệ
thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục quán
triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Mặt
trận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối
với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".
2. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn
kết toàn dân tộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức
thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường hơn
nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Mặt trận và các tổ
chức thành viên, nhất là quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao
uy tín và năng lực của cán bộ làm công tác dân vận; sắp xếp tổ chức bộ máy,
cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức
thành viên bảo đảm phù hợp, hoạt động hiệu quả, đủ sức đảm nhận và hoàn
thành nhiệm vụ trong tình hình mới.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa
cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quyền làm chủ của Nhân dân, tạo
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điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào
việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành tích cực phối hợp
với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham gia quản lý
nhà nước.
4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tích cực, chủ động,
nâng cao vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động; thực hiện công tác
giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
thiết thực, hiệu quả, có tác động tích cực tới đời sống chính trị - xã hội, tạo
sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.
Nơi nhận:
- Như trên,
- BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (b/c),
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các CQ chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- C, PCVPTU; P. Tổng hợp,
- Phòng DVCQ và ĐT, BDVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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