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THÔNG TRI 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tỉnh Nghệ An  

nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc  

Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII 

----- 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hội cựu 

chiến binh các cấp trong tỉnh làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây 

dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổ chức 

hội các cấp đã có bước phát triển vững chắc, đạt được nhiều kết quả tích cực; 

công tác đoàn kết, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, phong trào thi đua 

“Cựu chiến binh gương mẫu” được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua 

yêu nước ở địa phương. Phối hợp, làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường cho cựu chiến binh và thế hệ trẻ… Những kết 

quả đó đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh 

giá cao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào cựu chiến binh ở một số nơi, một 

số lĩnh vực còn hạn chế. Một số cựu chiến binh chưa thật sự tích cực, gương 

mẫu hoạt động và tham gia các phong trào ở địa phương. Một số cấp ủy 

đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để phát 

huy vai trò của hội cựu chiến binh các cấp. 

Để tổ chức thành công đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh 

nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội 

cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:   

1. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 

06/5/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Tiếp 

tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 

của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 

08/01/2002 của Bộ Chính trị khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. 

Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh thực 
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sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực. Tiếp tục 

phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tính tích cực, trách nhiệm 

chính trị của hội cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, 

nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Động viên cựu chiến binh 

giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên 

trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt 

vai trò, chức năng của mình. 

2. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo ban chấp hành hội cựu chiến 

binh cùng cấp chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội, trong đó cần bảo 

đảm các nội dung sau: 

- Xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, đánh giá đúng, đầy đủ 

tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua; nêu rõ 

hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Căn cứ Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ 

cùng cấp, bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn phong trào để đề ra phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây 

dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ mới.  

- Lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ 

và cán bộ chủ chốt hội cựu chiến binh các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, 

cơ cấu, có sự kế thừa và đổi mới, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

- Thời gian đại hội: Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I năm 2022, hoàn thành 

trước ngày 31/5/2022. Cấp huyện bắt đầu từ quý II năm 2022, hoàn thành 

trước 31/7/2022. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, tổ 

chức vào tháng 10 năm 2022. 

3. Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo, hướng 

dẫn các cấp hội tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu theo quy định. Phát động 

các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

4. Chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hội 

cựu chiến binh chuẩn bị và tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an 

toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ.  
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5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn về công tác nhân sự đại 

hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bảo đảm 

theo đúng quy định.   

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn tuyên truyền về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động phong trào thi đua của hội cựu chiến binh, 

kết quả đại hội hội cựu chiến binh các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 

toàn tỉnh về sự kiện chính trị của cựu chiến binh và tổ chức hội. 

7. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp hướng dẫn công tác kiểm tra, giám 

sát, xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự đại hội 

hội cựu chiến binh các cấp. 

8. Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt tình hình đại hội hội cựu 

chiến binh các cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng 

dẫn, thẩm định nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu 

chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; phối hợp các ban, Ủy ban kiểm tra, 

Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri và báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thông tri này phổ biến đến chi bộ. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư TW Đảng, 

- TW Hội CCB Việt Nam, 

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn, 

- Các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Chánh, Phó Chánh VPTU, 

- Phòng Tổng hợp VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông 

                                                              

                                                     

(b/c), 


