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vê lãnh đao đai hôi hôi cựu chiên binh các câp
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và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt chức năng 
đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu 
chiến binh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính 
quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, 
chổng tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường và phối 
họp tốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự 
cường cho hội viên và thế hệ trẻ. Các thế hệ cựu chiến binh đã phát huy bản 
chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh 
tế, làm giàu chính đáng; nhiều mô hình, phong trào, hoạt động tình nghĩa, 
tưong trợ giúp đỡ nhau của cựu chiến binh có sức lan toả tích cực trong 
cộng đồng, xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng 
được đổi mới, có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam vẫn còn có những hạn chế. Hoạt động hội một số nơi chưa thực sự đổi 
mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự phát huy 
hiệu quả. Một bộ phận hội viên còn khó khăn trong cuộc sống; còn có biểu 
hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Một số phong trào do hội phát động 
thực hiện chưa đồng đều và bền vững.

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại 
hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Đây là sự 
kiện chính trị quan trọng của các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam và toàn 
thể hội viên cựu chiến binh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hội 
nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ đồng thời đan xen không ít khó 
khăn, thách thức; xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến an ninh truyền 
thống, phi truyền thống. Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi 
tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động
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của tổ chức hội, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá 
của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng 
Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở. Để lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần 
thứ VI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực 
hiện tốt những nhiệm vụ sau đây :

1- Lãnh đạo hội cựu chiến binh các cấp, chuẩn bị tốt nội dung đại hội; 
xây dựng báo cáo đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các 
cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những đóng góp của hội và hội viên 
cựu chiến binh, nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh 
nghiệm. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; bám sát tôn chỉ, mục đích và thực tiễn 
phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; 
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây 
dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực 
góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ 
nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, cần gắn với sơ kết, tổng kết và chỉ 
đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX 
"Ve tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt 
Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong việc lựa chọn, giới 
thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp hội cựu chiến binh khoá mới bảo đảm 
tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới, nhất là các chức danh lãnh 
đạo chủ chốt của hội; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của các cấp uỷ 
đảng, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, của toàn xã hội về vị trí, vai trò và 
sự đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên cựu chiến binh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp 
hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội các
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cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần 
thư VI.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, bộ chỉ huy quân sự, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính ừị - xã hội phối họp chặt chẽ, tạo điều kiện 
thuận lợi để hội cựu chiến binh chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết 
thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Thời gian đại hội các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ 
quý I đến quý IV-2017. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn 
quốc lần thứ VI tổ chức vào tháng 12-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối họp với Đảng đoàn Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các ban, ngành liên quan theo dõi, 
chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhân:
Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
Các đảng uỷ đon vị sự nghiệp Trung ưong,
Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
Lưu Văn phòng Trung ương Đàng.
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