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HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 

HÔI CCB TỈNH LÀO CAI 
 

Số: 03/KH-CCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày 07 tháng 11 năm 2022 
 

 
KẾ HOẠCH 

thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức  

hoạt động củaMặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
đến năm 2030 và những năm tiếp theo” 

 
 Thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo”  
 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Hội Cựu chiến 

binh tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau: 
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội 
viên Cựu chiến binh về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội trong đó có Hội Cựu chiến binh. 
          Các cấp Hội tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; 

chủ động tham gia giám sát, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân; phát huy tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của hội viên; Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà 
nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.     

 II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung: 

Các cấp Hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn 
vị và địa bàn, tích cực, chủ động đổi mới nội dung phương thức để nâng cao 

chất lượng hoạt động; qua đó phát huy sức mạnh và vai trò chính trị của Cựu 
chiến binh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận 

động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; khơi ậy ý chí tự 

lực, tự cường và khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền 
thống và xây dựng con người Lào cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn 

minh - Hiếu khách” góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế 
- xã hội; chăm lo xây dựng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

hội viên. 
2. Mục tiêu cụ thể: 

          2.1 Hằng năm, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký với cấp ủy và triển 

khai thực hiện hiệu quả ít nhất 01 việc làm mới. 
          2.2 Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở hằng năm xây dựng và tổ chức thực 

hiện hiệu quả kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, trong đó phối hợp thực hiện 
ít nhất 02 nội dung phản biện xã hội. 
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         2.3 Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở phấn đấu hoàn thành 95% trở lên chỉ tiêu 

các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm trong năm hoặc theo đợt, theo 
giai đoạn. 

          2.4 Tỷ lệ tập hợp hội viên (có mặt trên địa bàn) của các cấp hội từ năm 
2002 đến năm 2025 đạt 96% trở lên; từ năm 2026 đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo phấn đấu đạt 98% trở lên. 
          2.5 Hằng năm tỷ lệ xếp loại tổ chức Hội các cấp hoàn thành tốt nhiện vụ 

đạt 98% trở lên. 
          2.6 Hằng năm, mỗi chi hội Cựu chiến binh (có nguồn) giới thiệu được ít 

nhất 01 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp đảng. Phấn đấu có 100% cán 
bộ và 90% trở lên hội viên được học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 
          2.7 Hằng năm, các cấp Hội xây dựng chương trình phối hợp với chính 
quyền, xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa 

phương và đơn vị mình. 
          2.8 Phấn đấu hằng năm mỗi cấp hội cơ cở (xã, phường) xây dựng được ít 

nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng; 
phấn đấu mỗi nhiệm kỳ, giúp được ít nhất 01 hộ nghèo (đối với thôn, tổ dân phố 

còn hộ nghèo) thoát nghèo bền vững. 
          2.9 Phấn đấu đến năm 2025, có trên 75% các chi hội ứng dụng công nghệ 

thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động. Đến năm 2030 có 
100%  các chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và 

tổ chức hoạt động. 
          III. nhiệm vụ và giải pháp 

          1.Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền về vị 
trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có Hội 
Cựu chiến binh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn 

Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội đóng vai trò tham mưu nòng cốt. 

          2. Tổ chức ký kết và thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa tổ 
chức hội với chính quyền. Hằng năm đánh giá kết quả thực hiện và xác định 

nhiệm vụ trọng tâm, đề ra chỉ tiêu cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thời 
gian tiếp theo; nâng cao hiệu quả thực chất của chức năng giám sát hoạt động 

của chính quyền, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 
          3. Vận động hội viên tích cực tham gia và nâng cao hiệu quả trong thực 

hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Hội Cựu chiến binh tỉnh mỗi 
năm lựa chọn ít nhất một nội dung cụ thể, thiết thực để phát động thi đua; xác 

định nội dung thi đua trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện; tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; cổ 

vũ, động viên, khen thưởng  kịp thời cách làm hay, sáng tạo, những tập thể cá 
nhân có thành tích. 
          4.Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hóa các 

hình thức tập hợp hội viên, trong đó cần chú trọng: Khi triển khai các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp hội cần cụ thể hóa bằng 

kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế và dễ  
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hiểu, dễ làm. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp hội viên, đẩy mạnh 

các hoạt động về cấp cơ sớ và chi hội; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các 
cấp hội trong công tác vận động quần chúng; khắc phục triệt để tình trạng hành 

chính hóa, bệnh thành tích, bệnh hình thức, nâng cao hiệu quả thực chất hoạt 
động của tổ chức hội các cấp. Phối hợp tốt với các đoàn thể cùng cấp và cơ quan 

chức năng để thực hiện hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, nói chuyện thời sự, 

hội thi, chiếu phóng sự tài liệu, tổ chức tuyên truyền bằng trực quan; tuyên 
truyền bằng các công cụ truyền thông như; Intenet, mạng xã hội zalo, 

facebook…; tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, qua tiếp xúc, sinh 
hoạt trực tiếp với hội viên và nhân dân ở khu dân cư; tham quan học tập… nhằm 

đánh giá, trao đổi rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 
trên các lĩnh vực; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến 
nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và hội viên. 

          5. Phố hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng giám 
sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 

217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
          6. Kịp thời củng cố kiện toàn, xắp xếp tổ chức, biên chế các cấp Hội (sau 

Đại hội) đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Năm 2026, chủ động bồi 
dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ các cấp Hội, dự kiến cho nhiệm kỳ 2027-2032 

đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam.  

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
          Căn cứ kế hoạch này, Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, thị xã và 

khối 487 xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cấp Hội cơ sở tổ chức thực hiện. Báo 
cáo kết quả thực hiện cùng với tổng kết hằng năm. 
          Giao ban Phong trào-Văn phòng tham mưu Thường trực chỉ đạo thực hiện 

và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

 
         

 

         Nơi nhận: 
          - Hội CCB các huyện và TĐ; 
           - Lưu PT_VP, VT tỉnh Hội. 

TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoang Văn Thông 
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