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Thực hiện Công văn số 1359-CV/TU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ Chính trị nội bộ trong tình hình hiện 

nay”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.1. Công tác quán triệt, phổ biến nội dung và triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 39-CT/TW trong năm 2014 gắn với thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về chuẩn 

bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 hội nghị triển khai học tập, quán 

triệt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 

của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ 

sở triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở tiến tới Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020(1); triển khai các mẫu văn bản phục vụ 

cho công tác tổ chức đại hội và hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ 

sở (2), đồng thời chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán 

bộ, đảng viên của chi, đảng bộ mình, hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị số 36-

CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về 

                                                        
(1). - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành: Kế hoạch số 102-KH/ĐU ngày 30/9/2014 về tổ chức đại hội 
các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020;  Hướng dẫn số 
30-HD/ĐU ngày 30/9/2014 hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; 
Hướng dẫn số 32-HD/ĐU ngày 13/02/2015 hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở; Hướng dẫn số 34-HD/ĐU ngày 
10/3/2015 hướng dẫn tổ chức thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào tóm tắt dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hành: Kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 22/9/2014 về tổ chức đại hội các chi, 
đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020;  Hướng dẫn số 51-
HD/ĐU ngày 22/9/2014 hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; 
(2) Các mẫu văn bản phục vụ công tác tổ chức đại hội như: Mẫu Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội, Quy chế bầu cử, Nội quy 
Đai hội, chương trình điều hành chi tiết, các loại phiếu bầu…  
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công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tháng 11/2014; tiếp tục rà soát, bổ sung 

quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2010, thực hiện nghiêm túc việc xác minh tiêu 

chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch cấp ủy và phát triển Đảng. Qua triển 

khai học tập, quán triệt các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đã nhận thức rõ 

về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 

thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị nội bộ tại cơ sở, nhất là 

chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng 

viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác của 

cán bộ, đảng viên được nâng lên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xử lý những trường hợp cán bộ, đảng 

viên vi phạm. 

1.2. Tình hình và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

các dấu hiệu, biểu hiện vi phạm về chính trị nội bộ; hiệu quả công tác đấu 

tranh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và đảng viên 

trước những diễn biến phức tạp của tình hình và âm mưu, hoạt động chống 

phá nội bộ của các thế lực thù địch hiện nay. 

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở Đảng, trong 

đó có 38 đảng bộ cơ sở (gồm 11 đảng bộ bộ phận, 305 chi bộ trực thuộc), 46 chi 

bộ cơ sở là các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và doanh nghiệp do đó Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt cho cấp ủy cơ sở xác định 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một phận của công tác xây dựng Đảng, có vị trí, 

vai trò rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng 

viên. Từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, nắm vững các nguyên tắc, 

quy định để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý cán 

bộ, đảng viên; trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác 

cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định trong mọi hoạt động của cấp ủy, tổ 

chức đảng, nhất là công tác cán bộ. 

Từ năm 2014 đến nay, tình hình chính trị nội bộ luôn được Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm thực hiện. Hầu hết cán bộ, đảng 

viên và quần chúng điều kiên định mục tiêu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; 

thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; kiên quyết đấu tranh với 

những quan điểm, hành động sai trái; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước 

những âm mưu, hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, góp phần bảo vệ 

Đảng.   
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Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã giúp 

các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối nhận thức 

rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong 

sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu quan trọng và 

hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng từ khi đổi mới đến nay; tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không 

nhỏ cán bộ, đảng viên; những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách”, Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần 

khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; đấu 

tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị.  

Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên trong Đảng 

bộ Khối có bước chuyển biến tích cực.Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nhất là đội 

ngũ cán bộ chủ chốt luôn phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu; giữ vững 

phẩm chất chính trị, đạo đức; luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đến 

nay toàn Đảng bộ Khối chưa phát hiện có tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nào vi 

phạm 27 biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” (3)   

 1.3. Kết quả thực hiện công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự 

phục vụ yêu cầu công tác cán bộ, kết nạp đảng viên; công tác thẩm tra, xác 

minh và kết luận đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tiêu chuẩn 

chính trị; tình hình và kết quả công tác bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn 

đề về chính trị. 

Để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong nhiệm kỳ 

qua Đảng ủy Khối đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp ủy 

các tổ chức đảng; ban hành hướng dẫn công tác nắm bắt tình hình chính trị hiện nay 

và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình chính trị nội bộ ở cơ sở. Công tác 

thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, nhất là 

công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị khi xem xét kết nạp Đảng. Rà soát, 

kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch cấp ủy, đề bạt, bổ nhiệm 

chức danh trưởng, phó phòng (hoặc tương đương) ở các cơ quan, đơn vị. Từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành thẩm tra, xác minh 1999 trường hợp (Có bảng phụ 

lục số liệu kèm theo). Việc rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị được tiến hành chặt 

chẽ, thận trọng, khách quan, trung thực. Những trường hợp có vấn đề về chính trị 

                                                        
3. Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 tại cơ sở có 01 đảng viên có 01 trong 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” biểu hiện đó là “chưa sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi khó khăn”. Tuy nhiên, trường hợp này đã được tổ chức 

đảng tại cơ sở giáo dục, uốn nắn kịp thời và đã được khắc phục. 
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cần phải có ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối đều kịp thời có văn bản xin ý kiến. Không để tồn đọng các đơn thư 

khiếu nại, tố cáo về kỷ luật Đảng, phản ánh có vấn đề chính trị liên quan đến cán bộ, 

đảng viên.  

Các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

trong Khối vi phạm tiêu chuẩn chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều thông 

báo đến các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị biết để bố trí, sử dụng phù 

hợp theo đúng chủ trương, quy định của Đảng. Đối với những trường hợp vi phạm 

tiêu chuẩn chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều lưu ý các chi, đảng bộ trực 

thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp cùng thủ trưởng cơ 

quan tạo điều kiện an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao mà 

vẫn bảo đảm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với những quần chúng vi phạm 

tiêu chuẩn chính trị khi có thành tích xuất sắc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều 

xem xét và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. 

1.4. Việc chấp hành và thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, đảng 

viên ra nước ngoài công tác và học tập. 

Cấp ủy các tổ chức đảng đều tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền, thực 

hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác bảo vệ chính trị nội bộ; 

về tăng cường một số biện pháp phòng, chống sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối 

với người Việt Nam đang học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Thực hiện 

nghiêm túc việc ghi chép vào sổ theo dõi bảo vệ chính trị nội bộ và báo cáo hàng quý 

tình hình cán bộ, đảng viên đi công tác, du lịch… ở nước ngoài theo Hướng dẫn số 

17-HD/ĐU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn thực hiện 

việc nắm bắt tình hình chính trị nội bộ tại các tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên đi công 

tác, du lịch… ở nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc các quy định của nước sở tại, 

đến nay Đảng ủy Khối chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, 

pháp luật và vi phạm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian 

ở nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn có một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không thực hiện đầy đủ việc ghi chép sổ theo dõi 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, có trường hợp đảng viên không xin phép, báo cáo khi 

đi tham quan, du lịch ở nước ngoài. Một số trường hợp đề bạt cán bộ lãnh đạo (cấp 

phòng và tương đương) khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị. 

 1.5. Nội dung, phương pháp và chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, 

nắm và giải quyết tình hình chính trị nội bộ.  

Xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, ảnh 

hưởng đến sự sống còn của Đảng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của 

cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy Khối đã thẩm tra, rà soát chặt chẽ, đúng  
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quy định của Đảng đối với quần chúng xin vào đảng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và quy 

hoạch cấp ủy.  

Các cấp ủy cơ sở thực hiện khá nghiêm túc việc ghi chép vào sổ theo dõi công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ (theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 14/3/2013 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối). 

 1.6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, quy định nội bộ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội 

bộ, xây dựng danh mục bí mật Nhà nước, danh mục cơ quan, bộ phận trọng 

yếu, cơ mật tại đơn vị. 

 Đảng ủy Khối triển khai thực hiện khá nghiêm túc các văn bản của Đảng và 

Nhà nước về công tác bảo mật, giữ gìn bí mật nội bộ và quy chế quản lý, khai thác hồ 

sơ bảo vệ chính trị nội bộ và hồ sơ đảng viên(4). Nhìn chung, đảng viên, quần chúng 

trong toàn Đảng bộ Khối đều có tinh thần cảnh giác, ý thức giữ gìn bí mật Nhà nước 

nói chung và bí mật nội bộ nói riêng. Thực hiện nghiêm túc việc soạn thảo văn bản 

của Đảng trên các máy tính không kết nối Internet; các văn bản liên quan công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ khi phát hành đều được đóng dấu “Mật” theo quy định.  

1.7. Tình hình triển khai và thực hiện công tác phối hợp, việc ban hành 

quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; hiệu quả phát 

huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có chức năng tham 

mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. 

Việc phối hợp giữa Ban Thường vị Đảng ủy Khối với lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị trong công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện khá tốt. Theo đó, sau khi tiến 

hành quy hoạch hoặc bổ nhiệm cán bộ (chức danh trưởng, phó phòng cấp tỉnh hoặc 

tương đương) hầu hết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đều gửi cho Đảng ủy 

Khối biết để theo dõi và tham gia ý kiến khi cần thiết; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

cũng đã tích cực thực hiện nghiêm túc việc rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán 

bộ được quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo cấp phòng và tương đương cấp tỉnh và tham gia 

ý kiến với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trong việc bố trí, sử dụng đảng viên, công 

chức, viên chức có vấn đề về chính trị, vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định 

hiện hành. Từ 2017 trở về trước, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh với Đảng đoàn, ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 294-QĐ/TU ngày 29/4/2011 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy) “ khi lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh sau khi đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị thì 

thông báo cho Đảng ủy Khối biết”, theo đó sự phối hợp giữa Đảng ủy Khối và lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý 

                                                        
4. Quyết định số 621-QĐ/ĐU, ngày 19/5/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ và hồ sơ 
đảng viên  
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cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị đơn vị cấp tỉnh chưa thật chặt chẽ 

về tiêu chuẩn chính trị. Từ tháng 11/2017 đến nay, thực hiện Công văn 956-CV/TU, 

ngày 16/10/2017 về phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị trong việc bổ nhiệm cán bộ, 

theo đó yêu cầu “Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khi thực hiện quy trình bổ 

nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng (hoặc tương đương) trực thuộc cơ quan, đơn 

vị mình phải lấy ý kiến của Đảng ủy Khối về tiêu chuẩn chính trị của công chức, viên 

chức dự kiến bổ nhiệm. Ý kiến (bằng văn bản) của Đảng ủy Khối phải được lưu trong 

hồ sơ bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý”, việc thực hiện được nghiêm 

túc, chặt chẽ, kịp thời.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, phối 

hợp cùng các phòng chức năng của Công an tỉnh, thành phố, các huyện, thị, thành 

ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bạn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị cũng như nắm bắt tình hình chính 

trị hiện nay của cán bộ, đảng viên trong Khối. 

 1.8. Đánh giá tình hình về số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của 

đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị đã đáp ứng được mục tiêu, 

yêu cầu về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay chưa. 

Hiện nay số lượng cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động trong Đảng ủy Khối khá lớn (5); khối lượng hồ sơ cần phải 

thẩm tra, xác minh phục vụ công tác quy hoạch cấp ủy, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cấp 

trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp sở ngành và công tác phát 

triển đảng rất nhiều, tuy nhiên chỉ có 01 chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ và có sự thay đổi về nhân sự làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ nên việc 

tham mưu phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị 

chưa đáp ứng tiến độ.  

2. Những tồn tại và khó khăn, vướng mắc 

Một số cấp ủy cơ sở chưa quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ cho các đảng viên mới được kết nạp nên một số đảng viên chưa 

nắm bắt được các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là quy định 

đảng viên phải báo cáo cho cấp ủy những vấn đề của bản thân liên quan đến yếu tố 

nước ngoài (kết hôn, kết sui, cho thuê nhà, đi nước ngoài ...); chưa thực hiện tốt chế 

độ báo cáo định kỳ và theo dõi tình hình chính trị nội bộ của đơn vị theo chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; triển khai việc cập nhật vào sổ theo dõi công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ các trường hợp cán bộ, đảng viên ra nước ngoài chưa tốt. 

Công tác sưu tra, xác minh lịch sử chính trị của bản thân và gia đình quần chúng 

phục vụ cho công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác quy hoạch cấp ủy 

do số lượng hồ sơ nhiều nên giải quyết chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

                                                        
5. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp hiện nay là 5318 đảng viên.  
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Những trường hợp theo quy định phải có ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, của 

Thường trực Tỉnh ủy thường chậm có văn bản trả lời (có những trường hợp trên 01 

năm) nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác. 

3. Nguyên nhân chủ yếu 

 - Nguyên nhân khách quan 

 Ban Tổ chức Trung ương chậm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 

126-QĐ/TW, ngày 28/02/208 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị 

nội bộ Đảng” nên một số trường hợp phải chờ hướng dẫn cụ thể mới kết luận được. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở 

một số tổ chức cơ sở đảng còn xem nhẹ.   
 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO 
VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

1- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018, Hướng 
dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện 
Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ 
Đảng” để phục vụ tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; phục vụ quy hoạch cấp 
ủy, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ, đảng viên theo quy định. 

 

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện việc ghi chép 
vào Sổ ghi chép tình hình chính trị của cán bộ, đảng viên và báo cáo tình hình chính 
trị nội bộ. 

 

3- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; xác định vị trí và 
tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.  
 

4- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác phát triển 
đảng viên mới, công tác quy hoạch cán bộ của các sở, ban ngành, đoàn thể trực 
thuộc; trong đó tập trung rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy 
chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực 

hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 
 

Nơi nhận:                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                                 BÍ THƯ 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c), 
- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP. BTC (NCuong-101b). 

                                                                                               Lê Đức Hùng 
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