Phần thứ nhất
vị trí, vai trò, nhiệm vụ,
chức trách của cán bộ chi hội
1. Vị trí của chi hội Cựu chiến binh (CCB):
Chi hội là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện những
nhiệm vụ, các nghị quyết, chương trình công tác và
các cuộc vận động của các cấp Hội.
Là tổ chức gần gũi nhất, gắn kết gữi Hội với hội
viên và hội viên với nhau, trực tiếp làn công tác
phát triển quản lý, rèn luyện hội viên. Kịp thời
động viên, giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, phản
ánh những tâm tư nguyện vọng của hội viên và cùng
với các cấp Hội thực hiện chức năng bảo vệ quyền
lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.
Là nơi có những hoạt động phối hợp trực tiếp với
các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng
an ninh, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ... ở khu dân
cư, tổ dân phố.
Chi hội có mạnh mới có Hội cơ sở trong sạch vững
mạnh (TSVM).
2. Vị trí, vai trò của cán bộ chi hội:
Cán bộ chi hội là người trực tiếp tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch công
tác của cấp trên và của chi hội, là người quyết
định việc duy trì nền nếp chế độ và nâng cao chất
lượng sinh hoạt của chi hội. Thường xuyên giữ mối
liên hệ giữa các hội viên, xây dựng tình đoàn kết
gắn bó trong chi hội và giữ mối quan hệ chặt chẽ

với cấp ủy, chi hội, phối hợp với các ngành đoàn
thể, chính quyền trong khu dân cư, tổ dân phố.
3. Nhiệm vụ, chức trách của cán bộ chi hội:
- Nắm vững Điều lệ Hội, các nghị quyết, chương
trình công tác và kế hoạch hướng dẫn của Hội cấp
trên, nghị quyết chi bộ, tình hình trong chi hội và
những vấn đề có liên quan đến thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Hội ở khu dân cư, tổ dân phố để đề
xuất với chi hội thảo luận quyết định các chương
trình công tác cho sát với đặc điểm, điều kiện của
chi hội và theo dõi đôn đốc việc thực hiện ở các
phân hội và hội viên để đạt kết quả cao nhất.
- Thường xuyên xây dựng chi hội TSVM cả về chính
trị tư tưởng và tổ chức, động viên hội viên rèn
luyện phấn đấu giữ vững và phát huy bản chất truyền
thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong cuộc sống mới, làm công
tác tuyên truyền phát triển hội viên mới và công
tác kiểm tra của chi hội.
- Duy trì chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Hội quy
định. Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi hội.
- Chăn lo đời sống vật chất, tinh thầncho hội
viên khi gặp khó khăn hoạn nạn, phát hiện đề xuất
với Hội cấp trên và cùng với chi hội có biện pháp
giúp đỡ hội viên xoá đói giảm nghèo, phát triển
kinh tế gia đình. Xây dựng và quản lý sử dụng Quỹ
tình nghĩa của chi hội đúng mục đích yêu cầu đề ra.
- Quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền
và phối hợp với các đoàn thể góp phần tích cực vào
việc thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua

và các cuộc vận động triển khai ở khu dân cư, tổ
dân phố.
- Báo cáo tình hình lên Hội cấp trên, thu nộp
hội phí theo đúng quy định.

Phần thứ hai
các mối quan hệ chủ yếu
của cán bộ chi hội
1. Quan hệ với chi hội, chi ủy, Bí thư chi bộ:
Là quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng, chi hội
CCB phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ
Đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy (Bí thư chi bộ).
- Trước khi triển khai công việc theo nghị quyết
của Hội cấp trên cần trao đổi với cấp ủy (Bí thư
chi bộ) đề xuất những việc liên quan cần có sự lãnh
đạo của chi bộ và sự phối hợp của các đoàn thể.
- Khi có nghị quyết của chi bộ, cán bộ chi hội
tổ chức động viên hội viện gương mẫu thực hiện tốt
nhiệm vụ, các chủ trương, biện pháp trong nghị
quyết chi bộ đã đề ra.
- Đối với những vấn đề đột xuất, phát sinh trong
quá trình tổ chức thực hiện cần xin ý kiến chỉ đạo
của cấp ủy (Bí thư chi bộ).
- Kịp thời phản ánh trung thực, khách quan tâm
tư nguyện vọng của hội viên, dư luận chính đáng của
nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy những biện pháp thực
hiện các nhiệm vụ và xử lý các vấn đề mới phát sinh
ở địa bàn khu dân cư, tổ dân phố.
2. Quan hệ với tổ dân phố (đại diện khu dân cư):

Quan hệ giữa cán bộ chi hội CCB với tổ dân phố
(đại diện khu dân cư) là quan hệ phối hợp hoạt động
theo phạm vi chức năng hoạt động của Hội.
- Căn cứ vào nghị quyết của chi bộ, nghị quyết
của BCH Hội CCB phường, cán bộ chi hội cần trao đổi
với tổ trưởng dân phố (đại diện khu dân cư) những
việc có liên quan đến hoạt động của chi hội trong
địa bàn để cùng tổ trưởng dân phố (đại diện khu dân
cư) phối hợp hoạt động và xây dựng Hội TSVM.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng
dân phố (đại diện khu dân cư) trong việc triển khai
các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực
hiện quy chế dân chủ, xây dựng đời sống văn hoá gắn
với xây dựng hội viên gương mẫu, gia đình hội viên
văn hoá.
- Động viên hội viên làm tốt nghĩa vụ công dân,
gương mẫu thực hiện các nghị quyết của HĐND, UBND,
triển khai thực hiện tại tổ dân phố (khu dân cư).
3. Quan hệ với Ban công tác MTTQ và các đoàn thể
trong khu dân cư:
Quan hệ giữa chi hội CCB với Ban công tác Mặt
trận và các đoàn thể là mối quan hệ phối hợp hoạt
động nhằm tăng cường hệ thống chính trị, tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng
hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội
ở khu dân cư.
- Cán bộ chi hội có tráchi hoọi nhiệm hướng dẫn
vận động và tổ chi hộiức cho hội viên thực hiện các
chương trình công tác của Ban công tác MTTQ, nhất
là những việc liên quan đến nhiệm vụ của Hội Cựu
chiến binh.

- Cần trao đổi công việc của chi hội và các việc
phối hợp do Ban công tác MTTQ và các đoàn thể khác
triển khai để bổ sung vào kế hoạch hoạt động của
chi hội tạo được sự phối hợp hoạt động đồng bộ,
thống nhất trong tổ dân phố, khu dân cư.
- Nội dung và nhiệm vụ phối hợp căn cứ vào đặc
điểm từng chi hội, nhiệm vụ trong từng thời gian để
lựa chọn có trọng tâm trọng điểm. Thường có nội
dung phối hợp như:
+ Thực hiện chi hội chương trình xoá đói, giảm
nghèo (phát triển kinh tế gia đình, vay vốn quốc
gia, hỗ trợ việc làm…).
+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bồi
dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, văn hoá văn nghệ, thể
dục thể thao, CLB.
+ Phòng chống TNXH, chống tội phạm, giữ gìn an
ninh trật tự, xây dựng lực lượng dân phòng, dân
quân tự vệ trong khu dân cư.
4. Quan hệ với các đơn vị quân đội đóng trên địa
bàn (nếu có).
Là quan hệ phối hợp hoạt động nhằm động viên
giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, phát huy bản
chất truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".
Cán bộ chi hội cần quan hệ chặt chẽ với các đơn
vị đóng quân trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phối
hợp hoạt động trên các lĩnh vực như:
- Bảo vệ an ninh quân đội, an ninh chính trị xã
hội trên địa bàn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết
quân dân gắn bó.
- Giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa và phát
huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu

CNXH, tiếp bước cha anh làm tròn nghĩa vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Phần thứ ba
Một số công tác chủ yếu
của cán bộ chi hội
I. Cán bộ chi hội với việc xây dựng chi hội TSVM
1. Yêu cầu xây dựng chi hội TSVM:
- Xây đội ngũ hội viên trong chi hội có số lượng
và dư luận của quần chúng để đề xuất với các cấp có
biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời.
Đẩy mạnh phong trào thi đua trong chi hội, kịp thời
biểu dương những người tốt, việc tốt, nhắc nhở uốn
nắm những hội viên và những việc chưa tốt.
b/ Về tổ chức:
- Xây dựng đội ngũ hội viên cả về số lượng và
chất lượng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động
phát triển hội viên mới đi đôi với việc rèn luyện,
bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên.
Phấn đấu số hội viên gương mẫu ngày càng tăng, giảm
đi đến không có hội viên yếu kém.
- Duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt và không
ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
hội, phân hội.
- Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chi hội và
phân hội đủ về số lượng và chất lượng tốt. Chú
trọng trao đổi giút kinh nghiệm qua hoạt động thực
tiễn để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.
- Làm tốt công tác kiêm tra để thúc đẩy xây dựng
chi hội, phân hội.

- Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, bình xét
chi hội và hội viên 6 tháng, 1 năm theo chỉ đạo của
Hội cấp trên, qua đó đánh giá đúng thực chất, mặt
mạnh, mặt yếu để không ngừng phát huy ưu điểm, khắc
phục khuyết điểm, động viên khen thưởng kịp thời,
chính xác.
II. Cán bộ chi hội với việc nâng cao chất lượng
sinh hoạt
Sinh hoạt là một nguyên tắt của tổ chức Hội. Để
nâng cao chất lượng sinh hoạt, cán bộ chi hội cần
lưu ý một số điểm sau đây:
1. Duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt theo đúng
Điều lệ Hội quy định. Quận hội vận dụng thống nhất
trong toàn Quận là hàng quý chi hội sinh hoạt để
kiểm điểm công tác quý trước và đề ra chương trình
hoạt đọng cho quý sau; hàng tháng các chi hội có
thể tổ chức sinh hoạt theo từng chuyên đề như: Tổ
chức học tập, thông báo thời sự, xét kết nạp hội
viên, bàn những công việc cần thiết do thực tiễn
đặt ra, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ… Căn cứ vào
điều kiện cụ thể từng chi hội vận dụng duy trìthành
nền nếp chế độ sinh hoạt ở từng chi hội.
2. Là một đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở có
thể vận dụng nhiều hình thức, nội dung sinh hoạt
phong phú song phải nắm vững tính chất sinh hoạt
của Hội là: tuyên truyền giáo dục, vận động thuyết
phục, xây dựng tinh thần đoàn kết tình bạn chiến
đấu gắn bó, phát huy được tiềm năng của Cựu chiến
binh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội ở cơ
sở.

3. Trong sinh hoạt hàng quý thường lệ cần chú
trọng làm tốt cả 3 khâu: chuẩn bị hội nghị, tiến
hành hội nghị, tổ chức thực hiện sau hội nghị.
* Chuẩn bị hội nghị:
- Nghiên cứu nắm vững nghị quyết của BCH Hội cấp
trên, nghị quyết của chi hội và những vấn đề có
liên quan trong khu dân cư, tổ dân phố để dự thảo
kế hoạch chương trình công tác của chi hội cho phù
hợp.
- Chọn lọc đề xuất những vấn đề

