
TỈNH ỦY CÀ MAU            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * 

              Số 672-CV/TU Cà Mau, ngày 04 tháng 7 năm 2022                   
V/v đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân  

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”                              

                        

 

 

     Kính gửi:  - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, 

  ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy;    

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

   và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. 
 

                    

 

Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” (viết tắt là Cuộc vận động) do Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các 

cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các 

tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ 

trong thực hiện; các phong trào thi đua được gắn kết, sự tham gia ủng hộ của 

các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ngày càng 

tăng. Kết quả của Cuộc vận động tác động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, huy 

động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp 

phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; nhiều phong tục, tập quán lạc hậu đã 

thay đổi theo hướng tích cực; cơ cấu tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, các 

công trình phúc lợi công cộng được đầu tư; y tế, giáo dục tiến bộ; dân chủ cơ sở 

được nâng lên; quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững, bộ mặt nông thôn đã 

có nhiều khởi sắc,... từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp 

nhân dân.  

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động một số nơi chưa tốt, 

ít được duy trì thường xuyên; một số địa phương chưa nắm bắt kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền có những giải pháp chỉ đạo kịp thời; các hình thức tổ chức sản xuất ở 

nông thôn đổi mới chậm, chưa đủ sức phát triển mạnh sản xuất hàng hóa; kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một số nơi còn yếu kém; việc nhân rộng các mô 

hình phát triển kinh tế chưa được quan tâm đúng mức, việc hỗ trợ đầu tư còn 

hạn chế; một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn còn 

có nhiều tiêu chí chưa đảm bảo theo chuẩn mới,… 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc 
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Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công văn số 568-CV/TU, 

ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về việc triển khai, thực 

hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 

25/TTr-MTTW-BTT, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 

(viết tắt là Thông tri số 25). Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 05 nội dung của 

Cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình 

phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp về công tác giảm 

nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm để Cuộc 

vận động được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư. Thường xuyên kiểm tra 

và phân công trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện 

Cuộc vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực nhất. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện 

tốt Thông tri số 25. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn 

lập dự toán và hỗ trợ kinh phí hàng năm theo quy định để Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai Cuộc vận động đến các xã, phường, 

thị trấn và khu dân cư.  

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm trách tốt 

vai trò chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh thực 

hiện Cuộc vận động; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi người dân nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm và tự giác, tích cực tham gia. Tăng cường phối hợp hành động giữa 

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; chủ trì, phối hợp với các đoàn thể 

chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; 

theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả và định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu 

dương, khen thưởng các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động.  

4. Các đảng đoàn Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức tuyên 

truyền trong đoàn viên, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận 
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động đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Gắn phong trào thi đua của tổ chức với việc 

thực hiện nội dung Cuộc vận động, mỗi tổ chức đảm nhận những nội dung, 

nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình để chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.  

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin 

đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung Cuộc vận động, 

thường xuyên đưa tin, bài và phản ánh kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận 

động; tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng rãi 

trong toàn xã hội.  

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan giúp Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, 

chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 

Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định (gửi kèm theo 

Thông tri số 25 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam). 

 

 

                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ BÍ THƯ       
- Như trên,                                                                   

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, 

- Phòng Tổng hợp (Pg), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

                      Phạm Thành Ngại 
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