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BÁO CÁO 

kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 
theo Quyết định số 447-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

------------ 
 

 

Qua một năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy giao (theo Quyết định số 447-QĐ/TU, ngày 11/01/2017), 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả như sau: 

I. Về việc chấp hành các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

Đảng ủy Khối đã chấp hành nghiêm túc các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của 

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo và điều hành các hoạt động 

của Đảng bộ Khối và cơ quan Đảng ủy Khối; tổ chức các lớp học tập, quán triệt 

và triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành 

động của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị và 

chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

xây dựng Đảng năm 2016, sơ kết tình hình thực 6 tháng đầu năm 2017 theo 

đúng quy định. Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát động các phong trào thi đua chào 

mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2017.  

II. Về kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể được giao 

1. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (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” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ 

Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 06/12/2016 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/ĐUK, ngày 

15/12/2016 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
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Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn 

thành việc tổ chức học tập các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho đảng 

viên, quần chúng trước ngày 25/02/2017; Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 

07/02/2017 chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện. Phân công các ban và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối, tham mưu theo dõi, chỉ đạo cơ sở trong tổ chức thực hiện.  

Việc chỉ đạo, hướng dẫn viết bản cam kết của cá nhân về rèn luyện giữ gìn 

phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối đã được Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai kịp thời theo chỉ đạo của Tỉnh ủy (Kế hoạch 

số 44-KH/ĐUK, ngày 07/02/2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; 

Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 22/3/2017 về triển khai Chuyên đề năm 2017; 

Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, ngày 24/4/2017 về tuyên dương gương điển hình tiên 

tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 524-

CV/ĐUK, ngày 10/5/2017 về triển khai thực hiện Công văn số 714-CV/TU ngày 

3/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...). 

Tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW (trong tháng 4 và tháng 8/2017; đối với 20 tổ chức đảng, 18 cá nhân) và 

chỉ đạo cấp ủy các cơ sở thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” ở cơ quan, 

đơn vị mình.  

2. Tiếp tục triển khai Đề án về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của 

Đảng bộ Khối và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Khối, tạo bước chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở 

Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ  quy định trong Điều lệ Đảng. Tăng 

chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sứ chiến đấu của 

các tổ chức cơ sở đảng chất lượng lãnh đạo hạn chế, nhất là cơ sở đảng tồn 

tại vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết kịp thời, không để kéo dài, phức 

tạp; phấn đấu không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém 

Xác định việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 

(khóa VII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc chỉ đạo cấp ủy 

các tổ chức đảng thực hiện Đề án thông qua Nghị quyết của ban Chấp hành 

Đảng bộ hàng quý, năm, qua các cuộc họp giao ban cấp ủy đã đôn đốc, nhắc nhở 
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các tổ chức đảng tập trung và vận dụng để thực hiện tốt các nội dung Đề án.  

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực 

hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên của các cơ sở đảng ngày càng được tốt 

hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng sự lãnh 

đạo của Đảng. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng được giữ vững, trong đó 

đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, 

nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Ngoài ra, để đáp ứng 

nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

trong năm Đảng ủy Khối đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp 

Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (lớp hệ tại chức gồm 110 đồng chí). 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra chế độ sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức 

đảng, qua đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cơ sở tổ chức sinh hoạt đúng nội 

dung, quy trình tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ. Việc phổ biến, quán triệt nghị quyết, các chủ trương mới của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài 

nước cho đảng viên được thực hiện khá kịp thời. Đảng viên, cấp ủy tham gia 

sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đạt tỷ lệ cao. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của 

chi bộ trong kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện tốt 

những điều đảng viên không được làm.  

3. Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện 01 công trình, 

phần việc có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương 

binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) 

Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2017 

về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Trong  đó, chỉ đạo các cấp ủy 

phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 01 công trình, phần 

việc có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) trong quý II/2017; đồng thời ban hành Hướng dẫn số 

18-HD/TGDV, ngày 26/6/2017 để hướng dẫn thực hiện. Chỉ đạo Hội CCB Khối 

tổ chức tốt và hiệu quả “Hành trình về nguồn” của Hội CCB Khối và tuổi trẻ 

Khối các cơ quan tỉnh để tìm hiểu về các địa danh, khu căn cứ, địa chỉ đỏ, nơi 

các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh... Kết quả có 54/54 tổ chức đảng trực 

thuộc đã tổ chức thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực thể 

hiện sự tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ 

quốc (tặng 09 nhà cho hộ gia đình có công với cách mạng là người dân tộc có 

hoàn cảnh khó khăn, trong đó, 05 căn xây mới và 04 căn sửa chữa, nâng cấp; 

tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ; nhận phụng dưỡng Mẹ 

VNAH, Mẹ Liệt sỹ)…  
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4. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng 

và chỉ tiêu được giao 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh 

công tác phát triển đảng viên mới, căn cứ nguồn quần chúng của các tổ chức 

đảng, ngay đầu năm Đảng ủy Khối đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới các cơ 

sở đảng; yêu cầu các tổ chức đảng trong quý I tiến hành rà soát lý lịch của quần 

chúng trong diện đối tượng cảm tình Đảng có vấn đề về lịch sử chính trị để 

Đảng ủy Khối tiến hành thẩm định, sưu tra, kết luận trước để phục vụ công tác 

phát triển Đảng. Hàng quý rà soát số lượng quần chúng được kết nạp đảng 

thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở đảng đẩy mạnh công tác phát triển 

đảng. Tính đến ngày 30/10/2017, Đảng ủy Khối chuẩn y kết nạp 159/120 đảng 

viên mới (đạt 132,5% chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ Khối), trong đó có 13 

đảng viên là học sinh, sinh viên; chuyển đảng chính thức cho 156 đảng viên dự 

bị. 

5. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư 

tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự 

chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ 

thị số 27,30,40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) trong cơ quan; chi 

bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 

không có đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật 

Căn cứ Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 07/ 02/ 2017 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 

(khoá 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. Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch để 

triển khai thực hiện. Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết 

và thực hiện việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Chi ủy, Chi bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; biểu dương, khen 

thưởng kịp thời những cá nhân gương mẫu thực hiện tốt và phê bình, nhắc nhở, 

xử lý nghiêm túc, kịp thời những trường hợp vi phạm. Về công tác cán bộ Thủ 

trưởng cơ quan đã phối hợp với Chi ủy triển khai thực hiện việc tinh giản biên 

chế đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối theo Đề án đã được Tỉnh 

ủy thông qua, trong đó đã giải quyết cho 01 công chức nghỉ hưu, 01 công chức 
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nghỉ việc và 02 công chức thôi việc theo Nghị định số 46 của Chính phủ. 

Về thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chi bộ ban 

hành kế hoạch triển khai Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Theo đó đã tổ chức quán triệt 

chuyên đề năm cho cán bộ, công chức trong cơ quan và tổ chức cho đảng viên 

đăng ký kế hoạch “tự giác thực hiện” và người đứng đầu đăng ký kế hoạch 

“gương mẫu thực hiện” đều thông qua chi bộ góp ý. Chi bộ đã xác định chủ đề 

từng quý, phân công các tổ đảng chuẩn bị và báo cáo trong sinh hoạt chi bộ 

nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cán bộ, công 

chức và người lao động. Đến nay, chưa phát hiện có vấn đề về tư tưởng ảnh 

hưởng đến chất lượng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức 

trong cơ quan Đảng ủy Khối. Chi bộ đã ban hành kế hoạch về tuyên dương 

gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020, phát động các tập thể và cá 

nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình (có 02 tập thể và 02 cá nhân đã đăng 

ký). Ngoài sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ, cơ quan đã tổ chức buổi 

tọa đàm về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xây 

dựng Đảng trong cán bộ, công chức cơ quan. Cơ quan nhận góp phần phụng 

dưỡng 01 mẹ liệt sỹ  đóng trên địa bàn với mức phụng dưỡng 1.000.00đ/quý   

Cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan Văn phòng Đảng ủy 

khối các cơ quan tỉnh thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; không để xảy ra tham ô, tham nhũng; thực hiện tốt việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; năm 2017 phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ 

trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hoá; không có đảng viên, cán bộ, 

công chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn thành 05 nhiệm vụ trọng tâm do Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối đề ra trong năm 2017. 

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Đảng uỷ Khối; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

trong Đảng bộ. Thường xuyên kiểm tra lãnh đạo giúp các tổ chức đảng thực hiện 

nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề… Công 
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tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên mới được chú 

trọng, đảng viên mới kết nạp vượt kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo 

các tổ chức đảng thực hiện các công trình, phần việc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày 

thương binh liệt sỹ đạt kết quả, thiết thực, trang trọng.  

Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chi bộ một số nơi vẫn còn nặng về công tác 

chuyên môn; các nội dung về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng 

Đảng chưa được quan tâm đúng mức; việc đánh giá kết quả thực hiện “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn chung chung. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” tại cơ sở có thực hiện nhưng còn hình thức. Việc triển khai 

đăng ký mô hình xây dựng điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị tại các cơ sở đảng chủ yếu đăng ký thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 

môn; một số cấp ủy chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong tham gia công tác 

cán bộ…của cơ quan, đơn vị. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa được 

phát huy tốt cán bộ, đảng viên còn ngại tham gia phát biểu và thể hiện chính 

kiến trong sinh hoạt. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh./. 

 
           Nơi nhận:                                                     
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                        
-  Đ/c Nguyễn Thành Tâm – UVBTV, 
   Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ ; 
- Văn phòng Tỉnh ủy (mạng n/bộ); 
- Thường trực Đảng ủy Khối ( mạng n/bộ); 
- Lưu VPĐUK. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

Lê Đức Hùng 

 

 
 
 
 
 
 


