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Sáng ngày 24/5, Đảng ủy phường Trường Xuân tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện
Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội
dung, phương thức hoạt độngcủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã
hội”; Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng
Nam về việc “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước”.

Về dự buổi tổng kết có các Đ/c đại biểu các hội đoàn thể thành phố; trong Ban Chấp hành
Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc. Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường chủ trì hội nghị.

Quan cảnh hội nghị
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Trong 10 năm qua kể từ khi có Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của Mặt
trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, đổi mới phù hợp với yêu cầu và nhiệm
vụ trong tình hình mới. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Mặt trận, các đoàn thể phường được tăng
cường về chất lượng. Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt
trận, các đoàn thể chính trị, xã hội được quan tâm. Qua đó đã tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp
ủy và phối hợp với Chính quyền quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các
tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền có nhiều đổi mới thông qua
các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng, an ninh
trong thời gian qua.
Kết luận tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu
cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các
nhiệm vụ sau: Thường xuyên kiện toàn, bổ sung thay thế kịp thời thành viên Ban công tác Mặt
trận; hội viên, đoàn viên ở khu dân cư theo quy định của Điều lệ. Đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động hàng năm, có chương trình phối hợp thống nhất hành động, có chuyên
đề đi sâu từng đối tượng vận động, từng chuyên đề trọng tâm về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an
ninh. Chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp và đề nghị UBND phường bảo đảm
những điều kiện về tài chính và phương tiện, vật chất để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã
hội tiếp tục thực hiện và nâng cao vai trò của mình trên những lĩnh vực hoạt động như tham gia
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ
quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước theo quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Đình Tân,VHXH
Phường Trường Xuân
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