
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên 
và quần chúng xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh 

nhiều năm liền 

-*- 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua Chi 

bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng 

năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác dân vận; trong 

đó, luôn xác định nhiệm vụ học tập, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác 

dân vận; xác định rõ, cụ thể những nội dung, công việc mà chi ủy phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan thực hiện. 

Thời gian qua, Chi ủy đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phát động, xây 

dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực như: Giải quyết có 

hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia công tác kiểm tra, giám 

sát việc xây dựng nông thôn mới, kịp thời có những kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết;thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phát huy 

quyền làm chủ của cán bộ, công chức, đảng viên tham gia xây dựng chi bộ, cơ 

quan, các đoàn thể vững mạnh.  

Có thể nói, Chi ủy đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và 

triển khai thực hiện hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong 

nhiều năm và trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết 

có hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là trong giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáocủa công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người dân, gắn với thực hiện tốt công tác tham mưu, tham gia các đoàn kiểm tra, 

giám sát của Tỉnh về các công trình, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; 

qua đó đã kịp thời có những kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Nhiệm kỳ qua đã nhận 674 đơn, đã trực tiếp thụ lý, tham mưu giải quyết 27 đơn 

thuộc thẩm quyền. 

Các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng cũng luôn được Chi bộ chú trọng; 

đã lãnh đạo các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện phong 

tràomỗi năm thực hiện một phần việc có ý nghĩa là vận động cán bộ, công chức cơ 

quan đóng góp mỗi ngày 1.000 đồng làm việc nghĩa; vận động cán bộ, đảng viên 

trong cơ quan đóng góp kinh phí, phối hợp với công đoàn các ban của Tỉnh ủy, 

công đoàn các Sở, ngành và các địa phương trong tỉnh để tổ chức thăm, tặng quà 

và sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách;tặng xe đạp, cùng cặp và vở chocác em 

học sinh hiếu học có gia đình khó khăn và ủng hộ các quỹ từ thiện, thiên tai…Tổ 

chức các chuyến đi về nguồn thăm căn cứ cách mạng trên địa bàn của tỉnh. Qua 

các hoạt động đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, địa 
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phương và lan tỏa trong nhân dân, từ đó đã đóng góp phần chung trong xây dựng, 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tổng số tiền cán bộ, công chức, đảng viên đóng 

góp hơn 100 triệu đồng. 

Với những kết quả đạt được, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vinh dự 

được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương tặng Cờ thi đua (năm 2018) và Cờ thi đua toàn Ngành nhiệm kỳ 2015-2020 

(năm 2020); Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen; được Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tặng Cờ thi đua Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh 

15 năm liên tục (2003 - 2017); tặng Bằng khen Chi bộ đạt thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng 

Đảng từ năm 2015 - 2020; Năm 2018, 2019 Chi bộ tiếp tục hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu cấp trên cơ sở. Đồng thời, được Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng là tập thể điển hình tại Hội 

nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 

- 2020./. 


