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(Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, khóa IX, tại Đại hội
đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X diễn ra trong
không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn
đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015 2020). Nhân dân vui mừng, phấn khởi với những kết quả của công cuộc đổi mới và
phát triển của tỉnh nhà. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói
chung và tỉnh nhà nói riêng, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết
quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia
Lai, qua đó rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đồng thời đề ra các chương trình
hành động thiết thực trong giai đoạn mới.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển”, Đại
hội nêu cao quyết tâm: Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu
quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, xây
dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, NHIỆM KỲ 2014- 2019
I. TÌNH HÌNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp thống nhất hành
động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình khối Đại đoàn kết các dân
tộc trong tỉnh không ngừng được củng cố, mở rộng. Trong nhiệm kỳ đã phát triển
thêm 5 tổ chức thành viên; các tổ chức hội đoàn thể luôn có sự củng cố về tổ chức,
tăng cường chất lượng, số lượng đoàn viên, hội viên; đời sống vật chất và tinh thần
của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, Nhân dân phát huy quyền làm
chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền trong sạch vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động xã hội do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người
nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng
bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…tạo nên sự gắn kết cộng đồng, góp phần thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh
được giữ vững. Thông qua việc phát huy vai trò vị trí của Mặt trận và các tổ chức
thành viên đã tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với
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Nhân dân. Những kết quả đạt được trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia xây
dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, phát
triển kinh tế - xã hội…, đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tạo động lực thúc đẩy việc xây
dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ngay tại cơ sở và địa bàn dân cư.
Trong thành quả chung về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội
nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng
lớp Nhân dân.
Giai cấp công nhân: phát triển nhanh về số lượng và chất lượng với gần 4,4%
dân số, trình độ lý luận chính trị, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lao
động được nâng lên rõ rệt, luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng,
trung thành với lý tưởng của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới đất
nước và là lực lượng tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, từng
bước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế. Mong muốn của công nhân và người lao động là đề nghị
các cấp, các ngành có biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, bình ổn giá cả hàng hóa
phục vụ sản xuất và tiêu dùng; tổ chức công đoàn phát huy rõ nét hơn chức năng đại
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Giai cấp nông dân: là giai cấp chiếm số lượng đông đảo trong xã hội và tham gia
các phong trào hành động cách mạng với 69,91% dân số, trong đó có 177.391 hội viên.
Trong 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp người
nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, giải
quyết vay vốn sản xuất, vượt qua những khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no
hạnh phúc. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với những
mô hình sản xuất mới đã tạo ra khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và
xuất khẩu có giá trị cao như: Cao su, Cà phê, Hồ tiêu… Nông dân mong muốn Đảng, Nhà
nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư, bảo hộ sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc
làm và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân kịp thời hơn.
Thanh niên: Có trên 300 nghìn người, chiếm 21,43% trong cơ cấu dân số với
32,5% lực lao động trong toàn tỉnh. Đây là lực lượng đông đảo, có tiềm năng to lớn,
năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, tiếp cận nhanh với những tri thức của thời
đại và vận dụng vào học tập, lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính
đáng; luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp
tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.
Phụ nữ: Phụ nữ chiếm với 221.452 hội viên, là lực lượng tiên phong trong các
tầng lớp phụ nữ, chị em năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức trong cuộc
sống để vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội; tích cực hưởng
ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính
trị, an ninh quốc phòng. Với khát vọng được cống hiến, tiến bộ, bình đẳng các tầng lớp
phụ nữ ra sức thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, chủ động phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức tự tin, tự
trọng, trung hậu, đảm đang, tích cực học tập nâng cao trình độ, chăm lo xây dựng gia
đình hạnh phúc.
Cựu chiến binh: Luôn phát huy vai trò gương mẫu ở địa phương, là lực lượng
trung kiên, nòng cốt, tích cực trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ;
2

tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần có hiệu quả
vào việc xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy và
chính quyền các cấp. Đến nay, tỷ lệ hội viên đạt 100% tổng số cựu quân nhân toàn
tỉnh, với 33.710 hội viên, chiếm 2,4% dân số.
Đội ngũ trí thức: Toàn tỉnh có 30.851 người có trình độ đại học trở lên, chiếm
2,2% dân số (trong đó có 01 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 23 Tiến sĩ, 1.196 Thạc sĩ, 29.631
Đại học). Với trình độ, năng lực ngày càng đáp ứng với yêu cầu công việc đội ngũ trí
thức đã đóng góp to lớn vào công việc tham mưu, góp ý, thẩm định, ban hành chính
sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nhiều đề tài,
dự án sáng tạo, các công trình nghiên cứu sát thực của đội ngũ trí thức được thực
hiện đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa
phương. Tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức mong muốn tỉnh tiếp tục có chính
sách trọng dụng, tạo điều kiện hơn nữa để họ cống hiến sức mình vào sự nghiệp phát
triển tỉnh nhà.
Các lực lượng vũ trang nhân dân: Tiếp tục phát huy truyền thống trung thành
với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và chế độ, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền
quốc phong toàn dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự
toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường gắn bó với nhân dân, tích cực
tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Người cao tuổi: Toàn tỉnh hiện có113.630 người, chiếm 8,08% dân số trong
tỉnh, là lực lượng có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực động viên con cháu thực
hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Người cao tuổi mong muốn
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thực hiện tốt Luật người cao tuổi; quan tâm giáo dục thế
hệ trẻ truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới; chăm sóc và tạo
điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và
xã hội.
Đội ngũ doanh nhân: phát triển nhanh về số lượng trong mọi thành phần kinh
tế, hiện nay toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động; đây là lực lượng
năng động, thích ứng nhanh với thị trường và có nhiều đóng góp tích cực trong phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và tham gia
tích cực vào hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tuy nhiên, trước những diễn biến của nền
kinh tế thị trường, đòi hỏi đội ngũ doanh nhân phải không ngừng nghiên cứu đổi mới,
hội nhập, tăng tính cạnh tranh để phát triển.
Đồng bào các dân tộc thiểu số: toàn tỉnh có 34 dân tộc cùng sinh sống, đồng
bào dân tộc thiểu số chiếm trên 44,75% dân số. Thực hiện các chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đời sống kinh tế, xã hội có
nhiều chuyển biến tích cực. Tuyệt đại đa số đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận
đồng bào các DTTS còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm ở mức cao trong tổng
số hộ nghèo của tỉnh; tỷ lệ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào tổ chức sản xuất còn ở
mức thấp; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn liên quan đến đồng bào dân
tộc thiểu số còn tiềm ẩn diễn ra nhiều nơi.

3

Đồng bào tín đồ các tôn giáo: Toàn tỉnh có 5 tôn giáo được pháp luật công
nhận về mặt tổ chức, tín đồ chiếm 25% dân số toàn tỉnh1. Cùng với sự nghiệp đổi
mới và phát triển của đất nước và của tỉnh nhà, nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa và
xây dựng khang trang; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của Nhân dân, đời sống
vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo đã có sự cải thiện đáng kể. Các vị chức sắc,
chức việc, nhà tu hành và bà con tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào đường lối đổi mới
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể phát động.
Nhiều vị chức sắc tôn giáo đã phát huy vai trò của mình vào việc tuyên truyền, vận
động các tín đồ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây
dựng khối đại đoàn kết; phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.
Để đáp ứng nhu cầu đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức hội quần
chúng không ngừng phát triển về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, điển hình
như: Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da
cam/Dioxin, Liên hiệp các Hội KH- KT, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Khuyến
học, Hội Đông y, Hội Người mù… đã có những đóng góp quan trọng trong việc
tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, giải quyết các vấn đề an sinh xã
hội… góp phần xây dựng, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Đồng bào quê hương Gia Lai định cư ở nước ngoài: Đồng tình với các chủ
trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp
nước sở tại, nêu cao tinh thần tự trọng, tự hào dân tộc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây
dựng cuộc sống, giữ mối quan hệ gắn bó với quê hương, tham gia tích cực trong việc
xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh.
Bên cạnh đó, Nhân dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều băn khoăn, lo lắng về tình
trạng tham nhũng, các biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự
chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ và Nhân dân; các tệ nạn xã hội, hoạt động “tín
dụng đen”, tai nạn giao thông, hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy, dịch bệnh ở đàn gia súc, tình
trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các vụ đuối nước ở trẻ em, nạn
tự tử trên địa bàn tỉnh gia tăng…, tình hình sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn (tiêu
chết hàng loạt, sản lượng cà phê xuống thấp), giá cả một số mặt hàng nông sản ở
mức thấp (tiêu, cà phê, cao su…) ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân
trên địa bàn. Bên cạnh đó các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo, nhân quyền và những yếu kém hạn chế, tiêu cực trong xã hội để kích động
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Đại hội tin tưởng rằng với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận - Đổi
mới – Phát triển” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cùng
với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động
do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh
trong tình hình mới.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, NHIỆM KỲ 2014 – 2019.
Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số chức sắc, chức việc 2.418 người, trong đó
có 512 vị chức sắc các tôn giáo. Toàn tỉnh có 226 cơ sở thờ tự của các tôn giáo.
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1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân
dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh được đổi mới
về nội dung và đa dạng về hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo sự
đồng thuận xã hội, từ đó cùng với cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đổi mới công tác
thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Từ cán bộ chuyên trách
đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt đã được củng cố kiện
toàn; Các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân ngày càng đa dạng,
phong phú, hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám địa bàn, bám dân, nhất là những
vùng trọng điểm về an ninh chính trị, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thông qua
các phương tiện truyền thông đại chúng như: chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Trang Thông tin điện tử đã phản
ánh các hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh. Trong
nhiệm kỳ, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận
lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, đã tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của Nhân
dân, định kỳ phản ánh đến các cấp ủy Đảng và chính quyền xem xét giải quyết; công
tác phối hợp tuyên truyền, thông qua tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn
Nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chị hội... theo các chủ đề như: triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình
đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016 – 2021; chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thi ̣ số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bô ̣ Chính tri ̣ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời cung cấp thông tin, đưa các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến với các
tầng lớp Nhân dân2, đồng thời quan tâm tuyên truyền nhân dân vùng biên giới xây
dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tăng cường bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu, già
làng, trưởng thôn… làm lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động, tổ
chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vân động, hoạt động tự quản ở khu
dân cư3; tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức chính trị - xã
hội ở khu dân cư; cấp xã, cấp huyện thực hiện tốt việc cơ cấu người dân tộc thiểu số tham
2
Phối hợp tổ chức 7.282 buổi tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào, các cuộc vận động với 509.832 lượt người tham dự.
3
Phối hợp rà soát và công nhận 1.016 (Jrai 647; Bahnar 317; dân tộc khác 52) vị có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số; chủ trì rà soát và xây dựng hơn 2.500 vị có uy tín là các vị già làng, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt
trận, trưởng các Chi hội đoàn thể, thầy thuốc, thầy giáo công tác tại vùng đồng bào DTTS.
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gia vào các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công
tác giám sát, phản biện xã hội các nội dung chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan
đến công tác dân tộc, chăm lo đến công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc
thiểu số. Thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp mặt động viên, giao lưu, cung cấp
thông tin và chia sẻ kinh nghiệm công tác với người có uy tín trong đồng bào
DTTS4. Đồng thời tăng cường gặp gỡ, vận động, cảm hóa những đối tượng lầm lỡ vi
phạm pháp luật, giúp họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng; kịp thời ngăn chặn các hoạt
động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân
nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban,
ngành liên quan, các tổ chức thành viên tham gia góp ý xây dựng và phản biện xã hội đối
với Luật tín ngưỡng, tôn giáo5; tập huấn, tuyên truyền và triển khai Luật tín ngưỡng, tôn
giáo cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đông đảo
Nhân dân có đạo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp
luật, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo xây dựng, trùng tu cơ sở thờ tự khang trang đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tiếp xúc
động viên và giữ mối liên hệ với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người uy tín
tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo, phát triển lực lượng nòng cốt qua đó thực hiện
tốt vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân6. Phối hợp và
phát huy tốt vai trò đoàn kết, tích cực của các tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa
ở cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia công tác từ
thiện nhân đạo hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn,
người già neo đơn, vùng bị thiên tai, bão lũ7.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có
nhiều hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết đồng bào quê hương Gia
Lai hiện đang sinh sống làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài; vận động bà con
chấp hành pháp luật của nước sở tại, giữ gìn tình đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn
bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn8. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương giới thiệu đại diện Hội người Campuchia gốc
Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri (nay là Chi nhánh Hội Khơme - Việt Nam tỉnh
Tổ chức 627 Hội nghị gặp mặt biểu dương Già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào, các
cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động có hơn 40.124 lượt người tham dự; hội nghị tổng kết 10
năm và biểu dương khen thưởng 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và tuyên truyền, vận động nhân dân
học tập Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (giai đoạn 2006-2016); Phối hợp với
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị về phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào
các DTTS trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tổ chức Đoàn
đại biểu (gồm 17 vị) đại diện người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Trung...
5
Tham gia 36 lượt phản biện các chính sách liên quan đến công tác tôn giáo góp phần hoàn thiện các chính
sách tôn giáo, tổ chức 600 lượt kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo.
6
Hiệp thương, giới thiệu các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có 701 người; tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 có
688 người.
7
Có 202 cơ sở tôn giáo có mô hình tham gia xã hội hóa hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề và bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Triển khai 402 phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt
trận và các tổ chức thành viên trong đồng bào tôn giáo.
8
Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh hỗ trợ Hội Khơme - Việt Nam tại tỉnh RatanakiriVương quốc Campuchia kinh phí hoạt động, xây dựng 02 phòng học, 01 phòng làm việc, tổng trị giá 130.000 USD;
thăm hỏi, tặng 150 suất quà trị giá 75 triệu đồng cho đồng bào nghèo là người Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền của dân
tộc; tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời thông báo về tình hình đất nước, của tỉnh nhà, về chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức 12 cuộc gặp mặt trong
các dịp lễ, tết với 608 lượt người tham dự.
4
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Ratanakiri - Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh tham gia
vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; qua đó thường xuyên phối hợp trao đổi
công tác với Hội người Campuchia gốc Việt tại các tỉnh của Vương quốc Campuchia
hướng về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm (18
tháng 11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn tổ chức
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Ngày hội đã trở thành
phương thức điển hình trong tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng,
tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên
với Nhân dân. Việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các hộ gia đình
vươn lên thoát nghèo, trao tặng nhà đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, vận
động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã góp phần khích lệ, động viên và
khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Thực hiện phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Hội thao Đại
Đoàn Kết là một trong những hoạt động phong trào quan trọng, được Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức định kỳ (5 năm 02 lần) nhằm thiết thực chào
mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm
Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tạo không khí thi đua sôi
nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tập
luyện thể thao, tăng cường sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh9.
Tuy nhiên, công tác tuyền truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân của
Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi nội dung, hình thức chưa đa dạng,
chưa sát với từng đối tượng; Công tác cập nhật thông tin, báo cáo, phản ánh tình hình
Nhân dân, dư luận xã hội có lúc còn chậm; một số nơi chưa chủ động đề xuất, kiến
nghị với cấp ủy, phối hợp vơi chính quyền giải quyết kịp thời những bức xúc trong
nhân dân.
2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức tổng kết 20
năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu
dân cư” giai đoạn 1995 – 2015, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những khó
khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc
vận động gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 – 2020; hiệp thương, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội và phân công
nhiệm vụ cụ thể thực hiện các nội dung của Cuộc vận động; triển khai xây dựng mô
hình điểm của tỉnh thực hiện Cuộc vận động gắn với các mô hình điểm thực hiện
Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để
Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 52 Hội thao Đại đoàn kết, thu hút
54.925 vận động viên tham gia. Hội thao với tinh thần giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm góp phần thắt chặt tình
đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.
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từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp
ký kết Chương trình phối hợp việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống
Nhân dân, Mặt trận các cấp đã phối hợp vận động Nhân dân tham gia đóng góp 336,5
tỷ đồng, hiến tặng 112.044 m2 đất, ủng hộ 26.237 ngày công lao động xây dựng,
nâng cấp, cải tạo đường làng, ngõ xóm, đường giao thông, điện chiếu sáng, cải tạo
kênh mương nội đồng, xây dựng mới trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tăng cường giám sát và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân góp phần nâng
cao chất lượng bình xét, công nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa
phương10.
Công tác vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục nhận được sự
quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi
mới, Mặt trận các cấp vừa vận động trực tiếp, vừa kết nối để các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân, các nhà hảo tâm triển khai giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo; chủ trì
hiệp thương để các tổ chức chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình nghèo
vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể. Hưởng ứng phong trào “Cả nước
chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ
phát động, Mặt trận các cấp tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
hàng năm, qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp
chung tay giúp đỡ người nghèo. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên đã phát động
các phong trào của tổ chức mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên chăm lo giúp đỡ người
tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam/Diôxin, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em
mồ côi11. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng
quỹ “Vì người nghèo” được trên 31,47 tỷ đồng12; Quỹ “An sinh xã hội cho người
nghèo” tỉnh đã phân bổ gần 9,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho
hộ gia đình người có công, đoàn viên, hội viên nghèo13; Trên cơ sở ý kiến thống nhất
của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Ban Cứu trợ tỉnh trích từ "Quỹ cứu trợ" tỉnh hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn
khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ xây dựng "Nhà tình
Đến nay, toàn tỉnh có 60/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận
thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 22/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn
đạt chuẩn văn minh đô thị”; tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, biểu dương khen thưởng 20 tập thể tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động.
11
Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động, “Hũ gạo tình thương” của Hội Liên
hiệp Phụ nữ, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững” của Hội Nông dân, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Hội Chữ thập đỏ, phong
trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin; phối hợp triển khai xây
dựng nhà ở cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình như: “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, “Mái ấm
công đoàn” của Liên đoàn Lao động, “Nhà nhân ái” của Đoàn thanh niên, “Nhà tình nghĩa” của Hội nạn nhân chất độc
da cam/Dioxin và “Nhà nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong.
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Trong đó Quỹ “VNN” Trung ương chuyển về: 2,340 tỷ đồng, Quỹ “VNN” cấp tỉnh huy động được 8,023 tỷ
đồng, cấp huyện, thị xã, thành phố huy động được: 14,530 tỷ đồng, cấp xã, phường, thị trấn huy động được: 6,578 tỷ
đồng.
13
Phân bổ 3 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 150 hộ gia đình người có công với cách mạng; xây dựng mới 142
căn “Nhà tình nghĩa” (hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo: 57 căn, cụ thể: Hội LHPN tỉnh: 07 căn, Hội Nông
dân tỉnh: 07 căn, Tỉnh đoàn: 07 căn, Hội Cựu chiến binh tỉnh: 07 căn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 07 căn, Hội Cựu thanh
niên xung phong tỉnh: 07 căn, Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh: 10 căn, Hội Người mù: 05 căn; hỗ trợ xây nhà cho
người nghèo: 85 căn, cụ thể: huyện Krông Pa: 15 căn, Mang Yang: 10 căn, Ia Pa: 10 căn, Đăk Đoa: 10 căn, Kông Chro:
10 căn, Phú Thiện: 10 căn, Chư Păh: 10 căn, Chư Pưh: 10 căn.
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nghĩa" cho các hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; hỗ trợ, động viên gia đình các em học
sinh bị tai nạn giao thông, đuối nước, người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo... với tổng số
tiền trên 14,9 tỷ đồng14.
Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực chủ động phối hợp với các sở,
ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước
liên quan đến người có công với nước, đưa nội dung công tác đền ơn đáp nghĩa vào
chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ các cấp.
Đồng thời phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…
bằng tình cảm và trách nhiệm của mình phát huy truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn”, “Tương thân tương ái”, tích cực tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;
nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều người có công và gia
đình người có công với cách mạng được quan tâm, động viên kịp thời. Nhân dịp kỷ
niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017), toàn tỉnh đã vận động xã hội
hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.248 nhà ở cho gia đình người có công còn khó khăn
về nhà ở, với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng. Trao tặng 70 sổ tiết kiệm (15 triệu
đồng/sổ) cho 70 người có công còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển
khai ngày càng sâu rộng và đã tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công
chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Một số địa phương, tổ chức đã xây
dựng được hệ thống phân phối và có những biện pháp thúc đẩy việc đưa hàng Việt
Nam chất lượng, an toàn vào bán tại các cửa hàng, siêu thị, chợ đầu mối; Phối hợp tổ
chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt đến vùng sâu, vùng xa và cả
tỉnh Ratanakiri - Campuchia. Cuộc vận động đã góp phần bình ổn thị trường, tăng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ý thức được tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự tôn
dân tộc trong lao động sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt, hạn chế tư tưởng
“sính hàng ngoại” góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều sản
phẩm thương hiệu của Gia Lai đã được khẳng định về uy tín, chất lượng, cạnh tranh
với các sản phẩm cùng loại trong nước và thế giới như: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè…
Nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong tỉnh đã khẳng định chỗ đứng và thương
hiệu vươn xa đến các tỉnh bạn và các nước trong khu vực và trên thế giới.
Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền
đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của
các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân
dân tham gia phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua của tổ
chức mình.
Quyết định xuất “Quỹ cứu trợ” tỉnh hỗ trợ các địa phương tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ, hạn hán gây ra
năm 2016 với tổng số tiền 5,268 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh
Hóa và tỉnh Hòa Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; Hỗ trợ các địa phương trên địa
bàn tỉnh khắc phục, sửa chữa về nhà ở do ảnh hưởng của bão số 12 năm 2017 gây ra với tổng số tiền 1,053 tỷ đồng; Hỗ
trợ xây dựng mới 55 căn Nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo bị thiên tai, hỏa hoạn, bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với
tổng số tiền 2,420 tỷ đồng; Ngoài ra, hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại trung tâm chợ huyện
Kông Chro, huyện Kbang, đông viên gia đình các em học sinh trong vụ tai nạn giao thông, hỗ trợ nạn nhân bị đuối
nước, mắc bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền 1,442 tỷ đồng.
14

9

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành
viên đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách
làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”
gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/4/2018 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo
trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025;
Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng
bào dân tộc thiểu số. Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đồng
bào dân tộc thiểu số, một bộ phận không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ,
giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều hộ gia đình
đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình; nhiều làng nông thôn mới được
chỉnh trang xanh – sạch – đẹp, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội15. Trong nhiệm kỳ đã góp phần đưa .... hộ đồng bào dân tộc thiểu số
thoát nghèo.
Các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các sở, ban ngành
về tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tăng
cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với tiêu thụ sản phẩm góp phần thực
hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chấp hành
pháp luật ở cộng đồng dân cư; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn
giao thông; tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường…,
được triển khai tích cực với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực, có trọng tâm, trọng
điểm phù hợp với nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, sát với thực tiễn và đời sống
Nhân dân16.
Tuy nhiên việc triển khai các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận và
các tổ chức thành viên có nơi còn mang tính hình thức, chậm đổi mới, chưa gắn với
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 10 mô hình thực hiện Cuộc vận
động tại các huyện với số tiền 1,1 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố đã xây
dựng mới 3.849 mô hình với 9.981 hộ tham gia, duy trì và nhân rộng 282 mô hình với 8.751 hộ tham gia.
15

Phối hợp với UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 15/3/2017
về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020; Phối hợp với Ban
An toàn giao thông và các tổ chức Chính trị - Xã hội triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn
giao thông” tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường
bộ; triển khai xây dựng các mô hình “Khu dân cư tự quản”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”…; Công tác
xây dựng mô hình điểm phòng, chống tội phạm đã góp phần cụ thể hóa các nội dung của Chương trình phối hợp số
09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1/8/2013 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Công an và các tổ chức
thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả công
tác phối hợp giữa MTTQ với Công an và các tổ chức thành viên, đặc biệt là cấp cơ sở; tạo được niềm tin, chỗ dựa vững
chắc của nhân dân trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình phòng, chống tội
phạm được hình thành và phát triển, thể hiện ý thức làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của cơ sở trong công tác giữ
gìn an ninh trật tự; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập hợp được sức mạnh
của toàn xã hội tham gia tấn công tội phạm; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết Chương trình
phối hợp số 1196/CTrPH-MTTQ-STNMT, ngày 10/11/2017 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi
trường giai đoạn 2017 – 2020; hàng năm, tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và
Ngày Môi trường thế giới 5/6 góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành
và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ra quân làm vệ sinh môi
trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước…Đặc biệt,
thông qua các hội họp của các tổ chức thành viên đã triển khai tuyên truyền trên 1.200 cuộc có trên 58.500 lượt người
tham dự; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn
dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, phong trào “Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, động viên
người bị nhiễm HIV; người lầm lỗi tại gia đình hòa nhập cộng đồng”.
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việc thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền cùng cấp
nên hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều.
3. Phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền vững mạnh.
Thực hiện quy định của Đảng về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền”. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 800 hội nghị
đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân,
qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải tỏa bức xúc, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội, giữ vững ổn định tình hình địa phương; tham gia góp ý vào Dự thảo nghị
quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định của Ban Thường vụ, Ban chấp hành
Đảng bộ các cấp về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của Nhân dân với 1.519 văn bản17; tham gia góp ý vào kiểm điểm
tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Huyện ủy và tương đương. Qua đó góp phần vào
chất lượng hiệu quả các văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.
Công tác giám sát trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên,
trọng tâm của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, có tác động mạnh mẽ, làm
chuyển biến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên
thành lập 9.791 đoàn giám sát trên các lĩnh vực như: Giám sát công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Giám sát về giải quyết chế độ, chính sách
ưu đãi người có công với cách mạng; Giám sát về việc thực hiện chính sách dân tộc
giai đoạn 2011- 2015; Giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong giải tỏa, đền bù xây dựng; Giám sát về công
tác cán bộ và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững…18; Ngoài ra, Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân
tỉnh tiến hành giám sát việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh; Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh giám sát công tác bảo hộ lao động tại một
số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giám
sát về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội XIV và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát
công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành hình phạt tù tại nhà tạm giữ Công an các
huyện, thị xã, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh; Phối hợp giám sát với Đoàn
đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các Ban của Hội đồng Nhân dân
tỉnh....Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời tổng hợp 1.189 ý kiến, kiến
17
MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đã tổng hợp gần 1.000 ý kiến góp ý, liên
quan đến các nội dung: góp ý việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND; góp ý việc thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; vấn đề đất ở, đất sản
xuất; nước sinh hoạt; vệ sinh môi trường; điện, đường, trường, trạm; về xây dựng nông thôn mới; việc cấp phát phân
bón, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghèo; việc bình xét hộ nghèo…
18
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp tỉnh: thành lập 86 đoàn giám sát; Ủy ban MTTQ Việt
Nam và các tổ chức thành viên cấp huyện: thành lập 676 đoàn giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành
viên cấp xã: đã phối hợp tổ chức 9.029 cuộc giám sát.
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nghị của các đoàn giám sát phản ánh các đến các tổ chức, đơn vị liên quan xem xét,
giải quyết. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh gửi đến đều được các cơ quan, tổ chức, đơn
vị liên quan tiếp thu và giải quyết.
Về hoạt động phản biện xã hội: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội
Đảng các cấp, các báo cáo đánh giá và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia
góp ý vào Dự thảo các văn bản luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương
và địa phương như: tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ
luật Hình sự (sửa đổi); Luật lao động (sửa đổi); tham gia thẩm định các tờ trình của
Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân..; tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày
03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), các ý kiến, kiến nghị đều
được đơn vị gửi dự thảo phản biện tiếp thu, điều chỉnh trước khi ban hành. Trong
nhiệm kỳ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ
chức 594 hội nghị phản biện chủ yếu là các nội dung liên quan đến đất đai, xây dựng
cơ bản, cấp dự án cho các doanh nghiệp,...
Công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều tiến bộ và được đổi mới, đã tổ chức 24.040
buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, qua các
buổi tiếp xúc cử tri đã kịp thời tổng hợp 74.448 ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp
Nhân dân gửi đến các Bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị, tổ chức cấp tỉnh,
cấp huyện liên quan, có 99% các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các Bộ, ban,
ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời19.
Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp
chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh tiến hành thực hiện quy trình hiệp
thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong quá trình thực hiện bước 5 của quy
trình hiệp thương20; tổ chức 4 đoàn giám sát tiến hành giám sát công tác chuẩn bị,
quá trình hiệp thương, lập danh sách, niêm yết danh sách đại biểu; địa điểm bầu cử,
tổ bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu…Qua đó góp phần quan trọng cho
thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ, đúng pháp luật và an toàn; với
tỷ lệ 99,79% cử tri trong tỉnh đi bầu cử. Mặt trận cơ sở đã chủ trì hiệp thương giới
thiệu bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; vận động Nhân dân tham gia xây dựng
hương ước, quy ước ở khu dân cư. Mặt trận cấp tỉnh, huyện chủ trì lựa chọn, giới
thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân dân các cấp bầu làm Hội thẩm Nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với HĐND và UBND
cùng cấp tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân; Tổ chức tiếp công dân định
Đã phối hợp tổ chức trên 253 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội có trên 24.077 lượt người tham dự và
có 3.992 ý kiến, kiến nghị; phối hợp tổ chức 23.797 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp có trên 1,9 triệu
lượt người tham dự với 70.456 ý kiến, kiến nghị của cử tri kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa
phương trên các lĩnh vực.
20
Tổ chức 18 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với 3.072 cử tri tham gia
và có 125 ý kiến; Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đã tổ chức được 3.476 cuộc
với hơn 200 ngàn người tham gia và có 12.687 ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với báo Gia Lai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trình bày nội dung chương trình hành động của mình. Tích cực
vận động cử tri tham gia bầu cử.
19

12

kỳ và thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp trong tỉnh. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong
Nhân dân, đã tiếp trên 4.887 lượt công dân; tiếp nhận trên 5.212 đơn thư (gồm đơn
khiếu nai, đơn kiến nghị, đơn tố cáo, đơn phản ánh) và đã chuyển các đơn thư của
công dân đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết; Phối hợp thành lập 1.198
mô hình, câu lạc bộ về tuyên truyền phổ biến pháp luật; tổ chức trên 9.549 buổi tuyên
truyền với 546.979 lượt người tham dự; xây dựng, cũng cố được 2.231 tổ hòa giải
với 12.087 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 8.788 vụ việc phát sinh từ cơ
sở như bạo lực gia đình, bất đồng trong dòng tộc, làng xóm mất đoàn kết..., với sự
hiểu biết về pháp luật, bằng kinh nghiệm, sự nhiệt tình lực lượng hòa giải ở cơ sở đã
hòa giải thành 7.386 vụ việc (đạt 84,05%); vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ,
công chức, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống
tham nhũng, tố giác tội phạm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quan tâm củng cố, hoạt động
hiệu quả hơn, góp phần tạo sự ổn định, gắn bó, đoàn kết trên địa bàn.
Tuy nhiên công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nói chung,
công tác giám sát, phản biện xã hội nói riêng ở một số nơi còn lúng túng, bất cập,
ngại va chạm; thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch, chưa tranh thủ sự chỉ đạo của
cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nên hiệu
quả chưa đạt như mong muốn.
4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng
cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Trong nhiệm kỳ qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng
lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà
nước, đối ngoại Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã
hội, theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong
tình hình mới”21. Trên cơ sở Biên bản Ghi nhớ hợp tác (2014 – 2016, 2016 – 2018,
2018 - 2020) giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai với Mặt trận
Đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia về “Xây dựng
đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát
triển”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu với
Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã

Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến về Luật Biên giới quốc gia, Quy định về phân giới cắm mốc và bảo vệ
Cột mốc biên giới; phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm qua
biên giới; vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt các Nghị định, Hiệp định về biên giới, Pháp lệnh Bộ đội
biên phòng, Hiệp định quy chế biên giới VN – CPC, các Hiệp ước về hoạch định biên giới, Nghị định số: 34/2014/NĐCP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
không phát rừng làm rẫy vi phạm hành lang biên giới, không vận chuyển động vật, lâm sản trái phép qua khu vực biên
giới; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước,
chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao
của Nhà nước; trên tinh thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trên thế giới, Vì hòa bình, độc lập và toàn
vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau” thu hút trên 14.000 lượt người tham gia.
.
21
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hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 03 huyện biên giới của tỉnh tổ chức
370 buổi tuyên truyền về tình đoàn kết láng giềng, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân
tộc Việt Nam – Campuchia; Phối hợp thành lập Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh; Phối
hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các Đồn Biên phòng xây 11 căn nhà “Đoàn
kết – hữu nghị” cho hộ nghèo Campuchia trên tuyến biên giới, với tổng số tiền trên
700 triệu đồng. Các xã biên giới của 2 tỉnh (Gia Lai và Ratanakiri) đã phối hợp tổ
chức được 04 lượt ký kết về đảm bảo an ninh trật tự biên giới, giúp nhau phát triển
kinh tế, xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển; tổ chức 03 hội
nghị sơ kết công tác kết nghĩa giữa các làng, xã hai bên, 46 lượt giao lưu văn hoá,
văn nghệ với hơn 5.290 lượt người tham gia. Mặt trận Tổ quốc 02 tỉnh (Gia Lai Ratanakiri) thường xuyên tổ chức các cuộc hội đàm, trao đổi đoàn, thông báo cho
nhau về tình hình kinh tế, xã hội của 02 tỉnh. Phối hợp với chính quyền tổ chức Đoàn
công tác sang thăm, động viên và hỗ trợ Nhân dân tỉnh Attapeu - Lào khắc phục sự
cố vỡ đập thủy điện Xe Pian – Xe NamNoy với tổng số tiền 400.000.000 đồng; tổ
chức đón tiếp Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đến thăm, làm việc, chia
sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng và phát huy vai trò những người có uy tín tiêu
biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các mô hình thực hiện cuộc vận động do
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại còn hạn chế, thiếu tài
liệu tuyên truyền hướng dẫn của cơ quan chuyên trách; công tác phối hợp về hoạt
động đối ngoại nhân dân giữa các tổ chức chính trị - xã hội chưa thường xuyên; Chưa
tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt.
5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để
nâng cao hiệu quả công tác; với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, Ban Thường
trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân công cán bộ luân phiên đi tăng
cường công tác tại cơ sở để thâm nhập thực tế, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn công
tác Mặt trận trong thời kỳ mới; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã,
thành phố đã có nhiều hình thức đổi mới, phong phú trong công tác Mặt trận và tập
hợp khối đại đoàn kết toàn dân như tổ chức “Ngày cơ sở thứ 5” hàng tuần và “Ngày
18 hàng tháng giao ban trực báo với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư”; cán bộ
chuyên trách Mặt trận các cấp thực hiện mỗi tuần ít nhất 01 ngày đi cơ sở.
Công tác củng cố tổ chức, kiện toàn, bổ sung thay thế Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp được triển khai thực hiện kịp thời và đảm bảo theo quy
định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thường xuyên rà soát, đánh giá thực
trạng chất lượng cán bộ Mặt trận các cấp, để tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch
đào tạo, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả và Quy định số 825-QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
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tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đổi mới
phong cách làm việc của cán bộ Mặt trận theo phương thức “gần dân, sát dân”. Ban
Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức
143 lớp tập huấn với 17.038 lượt cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở
khu dân cư tham gia.
Hoạt động của Ban Thường trực, cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp có nhiều tiến bộ, thường xuyên quán triệt các chủ trương,
nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu đề xuất với cấp ủy chỉ đạo
thực hiện các nội dung công tác mặt trận, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền. Đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức
thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gia đoạn 2015 -2020.
Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
chuyên trách, ở cấp tỉnh đã thành lập 03 Hội đồng tư vấn22. Ở cấp huyện, cấp xã đã có
sự quan tâm thành lập các Ban tư vấn, tổ tư vấn và mời các vị am hiểu, tâm huyết ở
các lĩnh vực vào làm ủy viên Ủy ban và luôn tranh thủ ý kiến của các vị lão thành cách
mạng, nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân; củng cố 1.672
Ban công tác Mặt trận thường xuyên hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn
biến tâm trạng trong các tầng lớp Nhân dân để kịp thời đề xuất những ý kiến kiến nghị
với Đảng, Nhà nước tại kỳ họp HĐND, UBND, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền
trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… tạo sự đồng thuận trên
các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh (ubmttq.gialai.org.vn) là kênh thông tin phản ánh hoạt động của Mặt trận các
cấp trong tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục
“Đại đoàn kết”; tổ chức Hội thao Đại đoàn kết lần thứ V, VI nhằm đa dạng hóa hình
thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa
bàn tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, góp phần cải cách
hành chính trong các hoạt động.
Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã
quán triệt, bám sát vào Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định về công
tác thi đua, khen thưởng của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh;
ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chú
trọng viê ̣c khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuấ t để động viên, khích lệ kịp
thời các tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những
mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác Mặt trận.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công
hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng 02 cờ Đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu
22
Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội; Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo và đối ngoại Nhân dân; Hội đồng
tư vấn về Pháp luật.
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trong phong trào thi đua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 02 cờ
Đơn vị xuất sắc toàn diện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ
chức thành viên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì, Thủ
tướng chính phủ tặng 04 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tặng 225 Bằng khen, xét và trao tặng 645 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết;
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng 352 Bằng khen và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh tặng 750 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
Tuy nhiên, công tác đào tạo, quy hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận ở một số địa
phương, cơ sở chưa được quan tâm dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp, thay thế
cán bộ kế cận; năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất
cập; phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh
mẽ và toàn diện; Một số vị Ủy viên chưa chủ động, tích cực phát huy vai trò, trách
nhiệm; hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn hiệu quả chưa cao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Những kết quả đạt được.
Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh
đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền vận động
giúp Nhân dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX; Vị trí, vai trò Mặt trận các cấp ngày
càng được khẳng định phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao
động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển
kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công
tác giám sát và phản biện xã hội, vận động Nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương được
nâng lên rõ nét. Công tác dân tộc, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại ngày càng phong phú,
đa dạng. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu
trong cộng đồng dân cư, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo sống
“Tốt đời - Đẹp đạo”; tổ chức nhiều chương trình phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát
triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri – Cam puchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, góp
phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và địa phương. Trong tổ
chức và hoạt động của Mặt trận các cấp luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng,
sự hướng dẫn, triển khai của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; Công tác phối hợp
với chính quyền, mở rộng và tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ
chức thành viên thường xuyên được quan tâm; Hướng mọi hoạt động về cơ sở, địa
bàn dân cư; Đa dạng hóa hình thức tập hợp vận động toàn dân thực hiện thắng lợi các
chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh
ủy, tình hình đời sống của Nhân dân được nâng lên một bước; an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng
năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đại hội đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương
đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, ở địa bàn dân cư,
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các vị cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân đã tận tụy với công việc, gắn bó
với nhân dân, đóng góp tích cực vào thành tích chung của mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
Nguyên nhân đạt được:
Để đạt được kết quả trên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong
nhiệm kỳ qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự hướng dẫn chỉ
đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp
hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; Tinh thần chủ động, tích
cực và cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức thành viên; và sự đồng thuận của các
tầng lớp nhân dân; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ mới gắn với sự nổ lực của tập thể, cá nhân làm công tác Mặt trận từ
tỉnh đến cơ sở; đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tổ
chức các hoạt động đi vào những vấn đề cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân
nên được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ là những
yếu tố cơ bản tạo nên sự thành công của công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh.
2. Những hạn chế, yếu kém.
Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp còn thiếu về số lượng và hạn
chế về năng lực. Chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một
số xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư còn hạn chế làm ảnh
hưởng trực tiếp đến việc phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình
hình mới; Công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có lúc,
có nơi còn nặng về hình thức, thiếu đồng bộ, chưa kịp thời sơ, tổng kết đánh giá;
Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở một số địa
phương, cơ sở còn biểu hiện hình thức, còn né tránh, ngại va chạm, chưa quyết liệt vận
động Nhân dân ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Chưa phát hiện kịp thời
những diễn biến tư tưởng nảy sinh trong Nhân dân để phối hợp giải quyết. Chưa phát
huy tốt nguồn lực và khả năng sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.
Nguyên nhân khách quan: Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số nơi nhận thức
chưa đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm vụ
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có lúc, có nơi hoạt động của Mặt trận chưa được
quan tâm đúng mức; Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, những khó khăn về
KT-XH, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến an ninh chính trị của
địa phương; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng
viên trong hệ thống chính trị làm suy giảm lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với
Đảng và chế độ, gây khó khăn cho công tác tập hợp đoàn kết Nhân dân.
Nguyên nhân chủ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số nơi chưa thật sự
phát huy làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Mặt trận cấp dưới trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Phương thức hoạt động của Ban Thường trực, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số địa phương, cơ sở chậm đổi mới, chưa thực
hiện tốt nguyên tắc phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức
thành viên; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bố trí
sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp chưa ngang tầm với nhiệm vụ
công tác Mặt trận trong tình hình mới; một bộ phận cán bộ làm công tác Mặt trận còn
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thụ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa tích cực học hỏi vươn lên đáp
ứng yêu cầu công tác và chưa thực sự gần dân.
IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Từ thực tiễn công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ
qua, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm cơ bản sau:
Bài học thứ nhất: Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của các cấp ủy Đảng
là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thành công của công tác Mặt trận. Hoạt
động của Mặt trận phải luôn bám sát vào hướng dẫn của Mặt trận cấp trên đề ra và
bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bài học thứ hai: Chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ làm công tác Mặt trận, bao gồm các cán bộ chuyên trách, lực lượng cộng tác viên,
cán bộ tư vấn là nhân tố quan trọng quyết định kết quả của công tác mặt trận. Đồng
thời, cán bộ Mặt trận phải tự mình trau dồi đạo đức cách mạng, nhiệt tình và tâm huyết
với nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp
vụ công tác mặt trận mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.
Bài học thứ ba: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐNDUBND và hiệp thương, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên là những
điều kiện quan trọng để phát huy dân chủ, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc và tăng
cường, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong
giai đoạn hiện nay.
Bài học thứ tư: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải là nơi lắng nghe và phản ánh
ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân; Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản
biện xã hội, tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầ u cấ p ủy,
chiń h quyề n với các tầng lớp Nhân dân là cơ sở tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Bài học thứ năm: Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
của Mặt trận các cấp theo hướng đa dạng, linh hoạt và bám sát thực tiễn, có trọng tâm,
trọn điểm, rõ địa bàn và đối tượng. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá thực
tiễn, qua đó kịp thời ghi nhận, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong
công tác Mặt trận và xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI NHIỆM KỲ 2019-2024.
Nhiệm kỳ 2019-2024 là giai đoạn đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ IX; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 2025, cũng là thời điểm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình
kinh tế dự báo có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng; quốc phòng - an ninh tiếp tục được
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giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng
được tăng cường mở rộng. Song tình hình đất nước và tỉnh ta vẫn còn đứng trước những
khó khăn, thách thức mới như: là tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp cao nhưng giá cả các sản
phẩm nông nghiệp luôn ở mức thâp, kết cấu hạ tầng vùng động lực, vùng sâu, vùng
xa, vùng căn cứ cách mạng kém phát triển, chưa tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng kết nối
giữa nội bộ vùng và liên kết vùng. Thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; khả năng tự cân
đối ngân sách của địa phương còn khó khăn và Gia Lai vẫn chưa thoát khỏi tình
trạng là một tỉnh nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số hộ
nghèo còn cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn
những yếu tố phức tạp.
Trước tình hình đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
trong tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội; góp phần đưa tỉnh Gia Lai vững bước đi lên cùng với cả nước thực hiện công
nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
I. MỤC TIÊU.
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển”. Trong
nhiệm kỳ tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn
kết toàn dân tộc, hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước, các cuộc vận động, vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh, góp phần giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy quyền làm chủ
của Nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng
phí góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt
động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, xây dựng
và củng cố về tổ chức và đội ngũ cán bộ; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng
cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân trong tỉnh với Nhân dân các tỉnh của
Campuchia, Lào; đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây
dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển bền vững.
II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT
NAM TỈNH NHIỆM KỲ 2019 – 2024:
Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng
cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
a. Mục tiêu: Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp phát
triển các tổ chức thành viên, phát triển đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân
để chung sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi
các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương
Gia Lai giàu đẹp, văn minh.
Phấn đấu có trên 70% hộ gia đình tham gia các cuộc họp do thôn, làng, tổ dân
phố tổ chức; 100% cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến chủ
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Định kỳ 02 năm tổ
chức hội nghị toàn tỉnh gặp mặt già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số và các chức sắc, chức việc trong tôn giáo. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (trong đó có 90% khu dân cư trở lên tổ chức cả
phần Lễ và phần hội)
b. Nội dung:
Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức thành viên; vận động để Nhân dân biết và ủng
hộ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa
phương và đất nước.
Đại diện tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan
Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên và đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết.
Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn
giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức vì cộng đồng, xây dựng tỉnh Gia Lai
phát triển bền vững.
c. Giải pháp:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng
và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, biểu dương, nhân rộng
các điển hình tiên tiến.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam”. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan truyền thông trên
địa bàn để định hướng dư luận, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên
và nhân dân.
Thông qua kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc, 90 năm ngày thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam, ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên để tăng
cường vận động, tập hợp đoàn kết. Lấy Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm
làm tâm điểm gắn bó, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị
của nhân dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, đấu tranh bất khuất của dân tộc, gắn
bó giữa các tầng lớp Nhân dân ở cộng đồng dân cư.
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở
nước ta hiện nay”, các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức,
người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân trong công tác
tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
tạo sự ổn định tình hình ở địa bàn cơ sở.
Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyề n, vâ ̣n đô ̣ng, tập hợp, đoàn kế t người Việt Nam
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ở nước ngoài; vận động chung sức xây dựng quê hương, đất nước; giữ gìn và phát
huy bản sắ c văn hóa dân tô ̣c trong cô ̣ng đồ ng người Viêṭ Nam ở nước ngoài.
Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của
đất nước.
a. Mục tiêu: Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua, phát huy tinh
thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Đảm bảo 100% thôn, làng, tổ dân phố thực hiện đầy đủ 05 nội dung Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phấn đấu đến
năm 2020, toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình
quân 1,8%/năm; hàng năm có trên 75% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trên 90%
gia đình đạt gia đình văn hóa; Hàng năm phối hợp xây dựng trên 17 mô hình khuyến
nông trong đồng bào dân tộc thiểu số.
b. Nội dung:
Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất
kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Vận động Nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc, bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã
hội; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các hoạt động đảm
bảo an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm
trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đề
xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
c. Giải pháp:
Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của
Nhân dân cả khu vực nông thôn và đô thị.
Đổi mới và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam có chất
lượng, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường quốc
tế.
Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, động viên các tầng lớp Nhân dân ứng dụng
khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống; Gắn kết triển khai các cuộc
vận động, phong trào thi đua với vận động phát triển hợp tác xã kiểu mới, hình thành
chuỗi giá trị hàng hóa.
Hưởng ứng tích cực phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để
ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với thực hiện cuộc vận
21

động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng
bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Phối hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương lựa chọn nội dung, phát động
và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đối tượng của tổ
chức mình và trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường bồi dưỡng, phát hiện để
“nhân điển hình tiên tiến”, “nêu gương sáng”, mô hình tự quản trong các phong trào
thi đua, các cuộc vận động.
Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền;
giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết
kiệm.
a. Mục tiêu: Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hơ ̣p pháp,
chiń h đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát và
phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Vận động Nhân dân tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt tỷ lệ 99,99% ; 100% Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ký kết Quy chế phối
hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp; 100% ý kiến tiếp công dân, tiếp xúc cử
tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được lắng nghe và chuyển đến các cơ quan
chức năng giải quyết; phấn đấu 90% trở lên Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu
tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở hoạt động khá trở lên; Hàng năm, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành liên
quan tổ chức trên 35 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp Ủy, chính
quyền với các tầng lớp Nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các
tổ chức thành viên, chủ động đề xuất, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp, thiết
thực với đời sống Nhân dân và tổ chức trên 40 cuộc giám sát; chủ trì tổ chức phản
biện ít nhất 1 nội dung (cuộc)/1năm.
b. Nội dung:
Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo môi trường để nhân dân phát huy
quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước
Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền trong sạch, vững mạnh;
Tham gia xây dựng, phản biện các văn bản trình Đại hội Đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội XII của Đảng; các dự thảo chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy, các
chương trình, đề án, dự án của chính quyền.
c. Giải pháp:
Tiếp tục thực hiện Quyế t đinh
̣ số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ
Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm
2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
22

chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;
Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
viê ̣c ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14
tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về viê ̣c ban hành Quy định trách nhiệm
của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây
dựng đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn
biến tư tưởng, tâm trạng, đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát hiện, chấn
chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; khắc phục
tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.
Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong
xã hội.
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đấu
tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; triển khai thực hiện
Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày
02/2/2018 của Ban Bí thư và các kế hoạch 131-KH/TU ngày 29//5/2018, 138/KH-TU
ngày 05/7/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối
sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp
tổ chức cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri.
Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động
Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung củng cố , nâng cao chấ t lươ ̣ng
hoa ̣t động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa
giải; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại
Nhân dân.
a. Mục tiêu:
Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam nói chung và
Nhân dân tỉnh Gia Lai nói riêng với Nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở
rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị
thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và huyện có chung đương biên
giới tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa hoặc ký kết chương trình hợp tác với
các xã, huyện giáp ranh của tỉnh Ratanakiri – Campuchia.
b. Nội dung:
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng,
chính sách ngoại giao của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
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- Tiếp tục củng cố, xây dựng, mở rộng giao lưu Nhân dân; xây dựng đường biên
giới chung giữa Gia Lai với Ratanakiri (Campuchia) và Attapeu (Lào) hòa bình, hữu
nghị, hợp tác cùng phát triển góp phầ n giữ vững hòa bình, đô ̣c lâ ̣p và toàn veṇ lañ h
thổ .
c. Giải pháp:
Đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền để thống nhất mục tiêu, tăng
cường nguồn lực, điều kiện cho các hoạt động đối ngoại Nhân dân.
Phối hợp với các tổ chức thành viên tạo sự liên kết, thống nhất, tương hỗ trong
triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân.
Tổng kết, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị và các mô hình,
hoạt động đối ngoại có hiệu quả.
Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, linh
hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại
giao của Nhà nước xây dựng, củng cố và phát triển môi trường hòa bình, hữu nghị,
hợp tác, cùng phát triển. Không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị với
các nước nhất là với các nước bạn Campuchia, Lào trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị,
hợp tác cùng phát triển, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ
quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam.
Hỗ trợ, phát huy vai trò của con người Gia Lai ở trong và ngoài nước xây dựng
quê hương; tổ chức gặp mặt thân mật trong các dịp Lễ, Tết Nguyên Đán. Vận động
Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, sẵn sàng tham gia các hoạt
động nhân đạo, từ thiện ủng hộ các nước trên thế giới khi bị thiên tai, hoạn nạn…
Chương trình 5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức,
nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
a. Mục tiêu:
Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền,
sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên đảm bảo cho các hoạt
động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy tinh
gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận hoạt động chuyên
nghiệp, tâm huyết; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh
hoạt, sáng tạo.
Phấn đấu 50% Ban công tác Mặt trận đạt loại xuất sắc, 35% đạt loại khá, 15%
đạt loại trung bình; 60% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đạt loại xuất sắc,
20% đạt loại khá, 20% đạt loại trung bình; 80% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp huyện đạt loại xuất sắc, 20% đạt loại khá, không có loại trung bình. 100% Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được kiểm tra toàn diện về công tác tổ chức
và hoạt động; 100% cán bộ Mặt trận chuyên trách, Trưởng ban Công tác Mặt trận,
Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ; 100% Mặt trận cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc
xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác Mặt trận.
b. Nội dung:
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Về hoàn thiện cơ chế: tham mưu xây dựng các chủ trương của cấp ủy Đảng,
chính sách của chính quyền về công tác Mặt trận; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp
công tác giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên cùng cấp và
các tổ chức không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương.
Về xây dựng tổ chức bộ máy: Xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện
rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Về công tác cán
bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình
mới, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu
cầu của công tác vận động quần chúng; mở rộng và phát huy ma ̣nh mẽ vai trò của lực
lượng cộng tác viên, bán chuyên trách.
Về đổi mới phương thức hoạt động: Đổi mới toàn diện các mặt công tác, các
lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ viê ̣c xây dựng và ban hành chủ trương, tổ chức
triể n khai thực hiện, tăng cường cơ chế phố i hơ ̣p trong và ngoài hê ̣ thố ng. Đổi mới
công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến. Thực hiện trong tuần có 01 ngày đi cơ sở.
c. Giải pháp:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số
120-KH/TU, ngày 19/3/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết hội
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quan tâm xây dựng
đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở; Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chủ
trương, chính sách, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền
địa phương đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận.
Đổi mới quan hệ công tác giữa Mặt trận với các cơ quan của Đảng, chính
quyền; cụ thể việc phân công, hiệp thương phối hợp công tác hằng năm giữa Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên. Mở rộng và xây
dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam.
Đổi mới các kỳ họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam các cấp, bám sát tình
hình đời sống Nhân dân, tương quan với các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp
để kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận
trong việc tham gia ý kiến phản biện các chính sách của chính quyền; Tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận; Nâng cao chất lượng hoạt động Ban công
tác Mặt trận ở khu dân cư; củng cố hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ
tư vấn; các chuyên gia thuộc các lĩnh vực;
Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của hệ thống Mặt
trận; Tăng cường tổng kết thực tiễn về công tác Mặt trận; Đổi mới công tác thi đua
khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên
tiến; đồng thời thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong cơ quan Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
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Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển”, Đại
hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X kêu gọi toàn thể các
tầng lớp Nhân dân, các dân tộc trong tỉnh hãy tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng
và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chung sức chung lòng, phấn đấu vươn lên
xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu
mạnh, văn minh và tiến bộ, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”./.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHÓA IX
Nơi nhận:
- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;
- Ban CTPN UBTWMTTQVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các tổ chức thành viên, Ủy viên UBMTTQ tỉnh khóa X;
- Ban TT UBMTTQVN các huyện, thị xã, TP;
- Văn phòng, các Ban chuyên môn;
- Lưu VT – LT.

26

