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Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn của cả nước, có vị trí quan
trọng về nhiều mặt. Trong lịch sử, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có những
đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, đúc kết nhiều bài
học quý giá cho sự nghiệp đổi mới. Hiện nay, hàng ngày hàng giờ, nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh cũng đang lao động, sáng tạo, vừa đóng góp về vật chất, vừa tạo
ra những kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo , xây dựng xã hội mới. Vì thế công tác dân
vận ở Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là công tác cơ bản, chiến lược, lâu
dài.
Qua nghiên cứu thực tế công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể
rút ra một số vấn đề cơ bản sau:
Ưu điểm:
- Công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được sự quan tâm của
Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và các ban, ngành.
Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố đã tích cực triển khai các văn bản,
chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, như: Chương trình hành động thực hi ện
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng của Ban Dân vận trung
ương; Các Nghị quyết chuyên đề của các kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng…. Ủy ban nhân dân Thành phố và các ban, ngành đã có những triển khai để
thực hiện tốt các chủ trương của Thành ủy về công tác dân vận.
- Đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân.
Thành phố đã định hướng công tác vận động nhân dân phải hướng vào cơ sở
và đa dạng các hình thức vận động. Các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Mặt trận chủ trì; Phong trào "Phụ nữ tích
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của Hội phụ nữ;
"Tháng thanh niên" của Đoàn Thanh niên … đã thu lại những kết quả đáng kể. Đối
với từng cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chức trách của mình thì có những nội dung thể
hiện công tác dân vận sát hợp với đặc thù của mình. Chẳng hạn đối với công chức
chính quyền thì xây dựng tác phong khi tiếp dân với phương châm: Trách nhiệm,
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chuyên nghiệp và nụ cười công chức . Đối với các vụ việc diễn ra trong dân đã có
nhiều hình thức vận động thích hợp. Trong tuyên truyền chú ý đến vấn đề lợi ích
của người dân hơn.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận.
Thành phố đã kết hợp với Ban Dân vận trung ương mở các lớp bồi dưỡng
kiến thức về công tác dân vận cho cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, quận,
huyện. Chỉ đạo Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tổ
chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng về kỹ
năng công tác dân vận cho cán bộ cơ sở.
Khuyết điểm:
- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đầy đủ đối với công
tác dân vận. Ở một số quận, huyện, phường, xã, công tác dân vận thường khoán
trắng cho Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Trong hoạt độ ng chưa có sự phối hợp
chặt chẽ giữa Mặt trận và chính quyền .
- Nhiều nơi công tác dân vận còn nặng về hình thức, chú trong nhiều đến các
hoạt động phong trào, chưa chú ý đúng mức đến các lợi ích của nhân dân. Công tác
dân vận ở những nơi này chưa chú trọn g giải quyết phù hợp mối quan hệ giữa lợi
ích cá nhân và lợi ích xã hội, nhiều lúc mang tính cứng nhắc, áp đặt, nhất là trong
các vấn đề đền bù, giải tỏa trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình xây
dựng, kinh tế.
- Nhiều cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế về năng lực, uy tín hoặc
không tích cực trong nhiệm vụ. Trong thực tế, có nhiều cán bộ làm công tác dân
vận hạn chế về chuyên môn nghiệp vu, chưa được đào tạo để làm công tác dân vận.
Thậm chí, nhiều nơi, cán bộ dân vận, cán bộ mặt trận có nguồn gốc là những cán
bộ chuyên môn của chính quyền bị kỷ luật. Một số cán bộ có biểu hiện chỉ thích
làm theo suy nghĩ của mình, không quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân.
Nguyên nhân:
Những khiếm khuyết trong công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí nêu trên
có nhiều nguyên nhân, trong đó có những vấn đề chủ yếu sau:
- Nhận thức về công tác dân vận trong một số cấp ủy đảng, chính quyền,
trong cán bộ, công chức chưa thấu đáo.

2

Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức chưa thật sự thấy hết vị trí, tầm quan
trọng của công tác dân vận. Từ đó có biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận, không
mặn mà với công tác dân vận. Việc bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận
chưa đủ tầm.
- Nội dung và phương thức ho ạt động của Mặt trận và các đoàn thể còn nặng
về hành chính, thiếu sâu sát cơ sở.
Vấn đề này làm cho Mặt trận và các đoàn thể không nắm bắt kịp thời tâm tư,
nguyện vọng của quần chúng để phản ánh với Đảng và chính quyền nhằm giải
quyết thỏa đáng những yêu cầu của họ.
- Nhiều vấn đề bức xúc trong dân giải quyết còn kéo dài.
Điều này đã gây ra sự hoài nghi, mất niềm tin của người dân đối với sự lãnh
đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và hiệu quả hoạt động của Mặt
trận, các đoàn thể nhân dân.
- Ở nhiều nơi, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thiếu hiệu quả.
Nhiều chủ trương khi triển khai không được bàn bạc trong dân, nhiều vấn đề
dân chưa hiểu rõ nên hiệu quả công tác còn thấp.
Từ thực tiễn công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh , có thể nêu ra ở
đây một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Thành phố:
Thứ nhất: Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức,
nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận.
Nhận thức được tầm q uan trọng của công tác dân vận là cơ sở để công tác
này được quan tâm thường xuyên và thực hiện nó bài bản, khoa học, có chiều sâu;
việc bố trí cán bộ làm công tác dân vận theo đó được củng cố và tăng cường. Có
như vậy, công tác dân vận mới đáp ứng được yê u cầu đặt ra.
Thứ hai: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và
các đoàn thể nhân dân. Khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa rời quần chúng
trong hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần thực hiện tốt vai trò là người
đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện tốt chức
năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham
nhũng, lãng phí .
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Thứ ba: Giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc, những nhu cầu, nguyện
vọng chính đáng của người dân.
Thực hiện nội dung này nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước, qua đó thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với
Đảng, chính quyền.
Thứ tư: Phát huy dân chủ, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Chú trọng việc phát huy dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của cộng đồng
dân cư. Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức vào nội quy,
quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; giáo dục nâng cao ý thức
phục vụ nhân dân làm cho cán bộ, công chức thực sự là công bộc của dân .
Thứ năm: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hệ
thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Củng cố tổ chức bộ máy, bố trí và
đào tạo cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Tổ chức Đảng lãnh đạo công tác dân vận và trực tiếp thực hiện công tác vận
động nhân dân. Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận, phải thực
hiện phong cách của người cán bộ dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh .
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